
BUSSERONNE MED LÆG 
 

Materiale: Inca 100 % højlandsuld. 

Alternativ: 

Ragg-strømpegarn, 70% uld, 30 % nylon. 

Extrafine merino 70, 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.: S (M) L (XL) XXL 

Modellens skulderbredde: 33 (34) 35 (36) 37 cm 

Vidde forneden: 57 (58) 61 (62) 65 cm 

Hel længde: 69 (70) 71 (72) 73 cm 

Garnforbrug: 5 (6) 6 (6) 7 ngl á 100 g 

Pinde: Jumperp nr 5. Rundp nr 5 (40 cm) 

Strikkefasthed: 16 m og 24 p i glat på p 5 = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, 

indt = indtagning, beg = begynd / begyndelsen, gent = 

gentag, kantm = kantmaske. 

 

 

FORSTYKKE MED LÆG: 

På p nr 5 slås 43 (45) 49 (51) 55 m op. Strik 1 p vrang (= 

vrangen af arb). Tag så 7,4,3,2,2 og 6x1 m ud i hver side 

- ved at slå m op i slutn af p = 91 (93) 97 (99) 103 m.  

Fortsæt lige op til sidesømmene måler 36 cm. Luk af til 

ærmegab i hver side for 4x2 m og 1 m (4x2 m og 1m) 

5x2 m (5x2 m) 5x2 m og 1 m, rest 73 (75) 77 (79) 81 m. 

Strik 4 (6) 8 (10) 10 p lige op, og luk så af til 

halsudskæring med læg således: På næste p lukkes de 

midterste 19 m af, strik p ud og strik hver side færdig for 

sig. Bemærk: 11 m på hver side af de aflukkede m er 

beregnet til læg, og der lukkes derfor af i 'en spids' 

således:  

Højre side: (vrangen af arb) strik alle m. På næste p 

lukkes de første 4 m ret af (mod halssiden), strik 9 ret, 

vend og luk 6 m vr af, strik 3 vrang. Vend og luk de 

sidste 3 m ret af. Bryd garnet og sæt det til ved 

halssiden. Strik 2 p lige op og luk så yderligere for 2,2,1,1 

m på hver 2. p mod halssiden, samt 1 m på hver 4. p 3 

gange.  

Fortsæt lige op over de rest 5 (6) 7 (8) 9 m til 

ærmegabet måler 19 (20) 21 (22) 23 cm fra 1. aflukn. 

Luk af. 

Venstre side: Sæt garnet til i siden og strik 1 retp til de 

aflukkede midter-m. Vend og luk 4 vr af, strik 9 vr. Vend 

og luk 6 vr af, strik 3 vr. Luk disse 3 m af i ret på næste p. 

Bryd garnet og sæt det til ved halssiden. Strik 2 p lige op 

og luk så til hals som på højre side. 

 

RYG MED INDTAGNING: 

Slå op og tag ud til buer i siderne som på forstykket. 

Sæt et mrk 24 m inde fra sidesømmene. Tag nu 1 m ind 

11 gange på hver 8. (8.) 10. (10.) 10. p således: Strik til 

mrk, strik 2 ret sm, strik til 2 m før næste m og strik 2 m dr 

ret sm, strik p ud. 

Luk af til ærmegab i samme højde/samme antal p som 

på forstykket.  

Når alle indtagn/aflukn er strikket, rest 51 (53) 55 (57) 59 

m, strikkes 14 (16) 18 (20) 20 p lige op. Luk af til hals, idet 

de midterste 15 m lukkes af og hver side strikkes færdig 

for sig. Luk mod halssiden for 3,2,2,2,1,1,1,1 m. Fortsæt  
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over de rest 5 (6) 7 (8) 9 m, til ærmegabet måler det 

samme som forstykket. 

 

ÆRMER: 

På p nr 5 slås 34 (37) 37 (40) 40 m op. Strik 3 cm rib 1 vr, 2 

ret (1. p er vrangen af arb). Fortsæt i glat ret, idet der 

på skiftevis hver 8. og 10.p (skiftevis hver 8. og 10. p) 

hver 8. p (skiftevis hver 6. og 8. p) skiftevis hver 6. og 8. p 

tages 1 m ud 12 (13) 15 (16) 18 gange i hver side = 58 

(63) 67 (72) 76 m. Når hele ærmet måler 52 (53) 55 (55) 

57 cm, lukkes af til ærmebue. Luk 1 m af i hver side. Strik 

3 p lige op og luk så 1 m af i hver side på hver 2. p 5 (5) 

5 (5) 6 gange. Luk de rest m af på én gang. 

 

MONTERING OG KRAVE: 

Sy skuldersømmene sammen. Sæt et mrk på hver side 

af de 11 m til læg. Fold arb i den midterste af de 11 m - 

ret mod ret, så mrk ligger over hinanden, og hæft med 

knappenåle. Bunden af lægget foldes ud mod siden, 

og hæftes med knappenåle.  

Halskant: Fra retten af arb, og på rundp, strikkes m op 

rundt i halsen. Ved læggene - som er 3 lag når de er 

foldet - strikkes gennem alle 3 lag. 

Beg ved højre skuldersøm og strik 20 m op i hver bue 

samt de 15 m midt for. Strik 29 m op i hver bue på 

forstykket, samt de 19 m midt for = 132 m. Strik 12 omg 

rib 1 ret, 2 vr, så der bliver strikket 1 ret i m midt for. På 6. 

omg tages ind således: * 1 ret, 2 vr sm, 1 ret, 2 vr *. 

Gentag fra * til * omg ud. Strik de næste 3 omg som m 

viser. På 10. omg strikkes de resterende' 2 vrang-m vr 

sm, hele omg rundt, rest 88 m. Luk af i rib på 13. omg. 

Ribkant forneden: Fra retten af arb strikkes 97 (100) 103 

(106) 109 m op. Strik 3 cm rib 1 vr, 2 ret (1. p er vrangen 

af arb). Luk jævnt af som m viser, så kanten ligger 

pænt. 

Sy ærmerne i og sy ærme- og sidesømmene sammen. 
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