
PONCHO MED ELLER UDEN 

ÆRMER 
 

 
 

Forkortelser: 

glat = ret på retsiden, og vrang på vrangsiden. 

1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr 

r. 

Km = kantmaske, strik 1. og sidste m r på alle p. 

 

Dobbelt perlestrik: 

1. omg: *1 r, 1 vr*, gentag 

2. omg: r over r, vr over vr. 

3. omg: *1 vr, 1 r*, gentag 

4. omg: vr over vr, r over r. 

Gent disse 4 omg. 

 

RYG:  

Slå 32 m op, strik 1 p vr. Strik mønster efter diagram. 

Tag 2 m ud i beg af hver p, inden for km, til der er 

72 m på p. Derefter tages 1 m ud på hver p til der 

er 124 m på p. Strik lige op til arb måler 64 cm. Luk 

af. 

 

FORSTYKKE:  

Slå op og strik som på ryggen til arb måler 57 cm. 

Luk de midterste 25 m, og strik hver side for sig. Luk 

for yderlige 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1 m mod halsen. Luk de 

rest m, når arb har samme højde som ryggen. 

 

MONTERING OG KANT: 

Sy skuldersømmene sammen. 

Kant: 

Med rundp samles m op hele vejen rundt i kanten, 

ca. 650 m, strik dobbelt perlestrik til kanten måler 6 

cm. Luk løst af. 

 

ÆRME: 

Strikkes rundt på rundp. Saml 90 m op under kan-

ten, ca. 21 cm ned fra skulderen. Strik mønster efter 

diagram. Tag 1 m ind i beg og slut af hver 8. omg 

(3 gange), derefter på hver 4. omg, til der er 56 m 

tilbage. Når ærmet måler 35 cm, lukkes for 6 m 

jævnt fordelt. Strik 6 cm dobbelt perlestrik. Luk af. 

 

1636 
(NO. 162) 

 

Sy sidesømmen sammen ca. 20 cm fra undersiden 

af ærmet. 

 

HALSKANT:  

Saml ca. 116 m op hele vejen rundt, og strik 3 cm 

dobbelt perlestrik 

 

 

 
 

 
 

 

 

Materiale: Hjerte Fine, 100% fine highland wool OG 

Alpaca 400, 100% Alpaca. 

Alternativ til Alpaca 400: Kid mohair, 70% kid mo-

hair/30% polyamid. . 

Alternativ: Lima, 100% uld, Peru Uld, 100 % uld, Extraf-

ine merino 90, 100% wool superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

Str.: One-size 

Garnforbrug: 

Hjerte Fine: 8 ngl. á 40 g fv. 

Kid Mohair: 7 ngl. á 25 g fv. 

Brystvidde: Ca. 140 cm 

Hel længde: ca. 68 cm 

Ærmelængde: Ca. 40 cm. 

Pinde: Jumperp nr. 4½, og rundp nr. 4½ (40 + 80 cm) 

Strikkefasthed: 18 m i mønster = 10 cm 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

Design og opskrift: Anne-Marie Johnsen 


