
STRIBET TOP MED RYGSLIDS 
 

Pasform: Løs 

 

Materiale: Blend 50 % bomuld, 50 % acryl. 

Alternativ: 

Arezzo 29 % hør, 37 % bomuld, 34 % bambus. 

Alicante, 100 % bomuld. 

Blend, 50% bomuld/50% acryl. 

Blend Bamboo, 70% bamboo/30 % bomuld. 

Carolina, 50%Cotton/50% Acryl. 

Exclusive Alpaca, 100% baby alpaca. 

Extrafine merino 150, 100% merino uld. 

Hjerte Alpaca, 100% alpaca. 

Hjerte Fine Highland Wool, 100% fine Highland Wool. 

Kamgarn, 100% uld. 

Mini Vital, 100% uld 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) 

Brystvidde: 84 (90) 96 (102) cm. 

Hel længde:  50 (52) 54 (56) cm. 

Garnforbrug:  

Fv 1: 2 (2) 2 (2) ngl á 50 g fv. 6029. 

Fv 2: 1 (1) 2 (2) ngl á 50 g fv. 201. 

Fv 3: 1 (1) 2 (2) ngl á 50 g fv. 7100. 

Pinde: Jumperp nr 3½. 

Strikkefasthed:  24 m / 30 p i glat på p 3½ = 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. 

 

STRIBER: 

[2 p fv 1, 2 p fv 2] Gentag 2 gange. 

12 p fv 3. 

2 p fv 1. 

[1 p fv 2, 1 p fv 1] Gentag 3 gange. 

[1 p fv 2, 1 p fv 3] Gentag 5 gange. 

10 p fv 2. 

[1 p fv 1, 1 p fv 3] Gentag 5 gange.  

10 p fv 1. 

[1 p fv 2, 1 p fv 1] Gentag 5 gange. 

10 p fv 3. 

[1 p fv 3, 1 p fv 1] Gentag 3 gange. 

[1 p fv 2, 1 p fv 3] Gentag 5 gange. 

10 p fv 2. 

I alt 114 p.  

 

Bemærk: Bryd ikke garnet, når der skiftes fv, men lad 

tråden løbe langs kanten - uden at stramme. 

 

FORSTYKKE: 

På jumperp nr 3½ og med fv 1, slås 103 (109) 115 (123) 

m op. Strik 6 cm rib 1 vr, 1 ret, idet 1.p er vrangen af arb 

og der sluttes med 1 p fra retten. Strik 1 p vrang tilbage. 

Forsæt nu i striber, til der er strikket 24 (25) 26 (27) cm 

lige op = ca 70 (72) 74 (76) p. Her tages ind til 

ærmegab på hver 2. p 10 (11) 13 (16) gange i hver 

side, og derefter på hver 4. p 6 (6) 6 (5) gange i hver 

side således: Strik 3 ret, 2 dr ret sm. Strik til der er 5 m 

tilbage, strik 2 ret sm, 3 m. 

1713 
(NO. 170) 

 

Når alle índt er strikket, rest 71 (75) 77 (81) m, skiftes til fv 

1 og der strikkes 1 p ret over alle m. Fortsæt så i rib 1 vr, 

1 ret. Når ribben måler 6 cm lukkes jævnt løst af i rib. 

 

RYG - MED SLIDS: 

Slå op og strik rib som på forstykket. 

Højre side: Beg på stribefordelingen, idet der kun 

strikkes over de første 52 (55) 58 (62) m på ribben. Den 

sidste af disse m = midterste m. (Lad resten af m hvile til 

venstre side). Denne midterste m tages løs af på alle p 

fra retten, og strikkes vrang fra vrangen = folde-m.  

Slå i forlængelse af folde-m yderligere 4 m op til ombuk 

ved slids midt bag. 

Fortsæt lige op i striber med folde-m til der er strikket 

samme antal p op til ærmegabet, som på forstykket.  

Tag ind til ærmegab i beg af retsidep, som på 

forstykket, og strik lige op langs slidsen.  

Når der i alt er strikket samme antal p striber, som på 

forstykket, skiftes til fv 1. Strik 1 p ret fra retten. På næste 

p lukkes de 4 m ombuk af. Bryd garnet og lad arb hvile. 

Venstre side: Strikkes som højre - blot spejlvendt, men 

bemærk: Der beg med 1 p fv 1, men fra vrangen af 

arb, så alle de lange tråde ved fv-skift i striberne, 

komme til at ligge langs sidesømmen.  

Beg derfor 1. p således: Strik 1 p vrang over de første 51 

(54) 57 (61) m i ribben. Strik den næste m op oveni 

midter-m fra højre side (= folde-m), og slå så 4 m op til 

ombuk i forlængelse heraf.  

Når alle striber og indtagn er strikket, skiftes til fv 1 og 

der strikkes 1 p ret, idet de første 4 m lukkes af til ombuk. 

Bryd garnet. 

Nu samles delene. Sæt garnet (fv 1) til i siden på højre 

side, og fra retten af arb. Strik rib til der er 1 m (= folde-

m) tilbage på p. Strik denne m sm med folde-m på 

venstre side, og fortsæt i rib over alle m. 

Strik 6 cm rib og luk løst af i rib. 

 

MONTERING: 

De 4 m ombuk foldes om på vrangen foroven og 

forneden, og hæftes på vrangen. Hæft evt ombukket 

på vrangen, enkelte steder ned langs ryggen, så det 

ikke ses på retten. 

Ærmekanter: Skal stå rå, og rulle indad. 

Sy de yderste 2 (3) 3 (4) cm - eller ønsket bredde - på 

skulderribberne sammen. 
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