
TRØJE MED LYNLÅS 
 

Materiale: Valencia Cotton, 100% Cotton. 

Alternativ: 

Artic, 100% uld superwash. 

Bommix Bamboo, 70% bambus/30% bomuld. 

Bommix, 50% bomuld/50% acryl. 

Cotton Linen, 30% linen/70% cotton. 

Extrafine merino 120, 100% wool superwash. 

Machu, 100% Alpaca. 

Merino Cotton, 50% Wool/50% Cotton. 

Olivia, 50% bomuld/50% acryl. 

Vidal Alpaca, 100% baby alpaca. 

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.: 2 (4) 6 (8) 10 år. 

Brystvidde: 62 (67) 72 (77) 82 cm. 

Hel længde: 36 (40) 44 (48) 52 cm. 

Garnforbrug: 5 (5) 6 (7) 8 ngl á 50 g fv 6007, blå. 

1 ngl á 50 galle str., fv 2133, brun. 

Tilbehør: Delbar lynlås 35 (40) 45 (50) 50 cm. 

Pinde: Jumperp nr 2½, 3, 3½ og 4. 

Strikkefasthed:  22 m og 28 p = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Forklaringer: 

ret = ret på ret og vrangsiden 

glat = ret på retsiden, og vrang på vrangsiden 
1 enk indt = 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den ene r 

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

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, dr = drejet, sm = 

sammen, indt = indtagning, udt = udtagning, beg = 

begyndelsen, slutn = slutningen, gent = gentag. 

Obs.! Strik første og sidste m ret på alle pinde, herved 

får du en pæn fast kant. Hvor der i opskriften kun står et 

tal gælder det alle str. 

 

Ribber: Slå op på p nr 4 med brun. Skift til p nr 3 og strik 

1 p vr (= vr-siden af arb). Strik så 2 p rib, idet 1. p strikkes 

således: 1 r (= kantm), * 1 r, 1 vr * gent fra * til * og slut 

med 1 r, 1 r (= kant). Så 2 p rib med blå, 2 p rib med 

brun, 2 p rib med blå, 2 p rib med brun.  

 

Mønsterborter: 

Strik med p nr 4 * 20 p diagram A, skift til p nr 3½ og strik 

4 p ret, skift til p 4 og strik 12 p diagram B, skift til p nr 3½ 

og strik 4 p ret, skift til p 4 og strik 18 p diagram C, skift til 

p nr 3½ og strik 4 p ret *, gent fra * til * i hele arb. 

 

RYG: 

Slå 69 (75) 81 (87) 93 m op på p nr 4 med brun. Skift til p 

nr 3½ og strik rib som ovenfor beskrevet. Skift til p nr 4 og 

fortsæt med blå i resten af ryggen. Strik mønsterborter 

som ovenfor beskrevet. Når arb måler 22 (25) 28 (31) 34 

cm, lukkes til ærmegab – i hver side – for 7 (8) 9 (10) 11 

m = 55 (59) 63 (67) 71 m tilbage. Fortsæt lige op til 

ærmegabet måler 14 (15) 16 (17) 18 cm. Luk til hals for 

de midterste 15 (17) 17 (19) 19 m og strik hver side 

færdig for sig. Luk i halssiden for yderligere 2, 1 m.  

 

 

1723 
(NO. 171) 

 

Samtidig lukkes til skulder for 5, 6, 6 (6, 6, 6) 6, 7, 7 (7, 7, 

7) 7, 8, 8 m. Strik den anden side på samme måde – 

men spejlvendt. 

 

HØJRE FORSTYKKE: 

Slå 33 (35) 39 (41) 45 m op på p nr 4 med brun. Strik rib 

som på ryggen. Skift til p nr 4 og fortsæt med 

mønsterborter, idet der på 1. p tages 1 (2) 1 (2) 1 m ud 

= 34 (37) 40 (43) 46 m på p. Når arb’s sidesøm har 

samme højde som ryggens, lukkes i ærmebagssiden for 

7 (8) 9 (10) 11 m = 27 (29) 31 (33) 35 m tilbage. Fortsæt 

lige op til ærmegabet måler 10 (11) 12 (13) 14 cm. Luk i 

halssiden for 4 (5) 5 (6) 6 m. Herefter lukkes, i halssiden, 

for yderligere 2 m og 4 x 1 m. Når ærmegabet har 

samme højde som ryggens, lukkes til skulder som på 

denne.  

 

VENSTRE FORSTYKKE: 

Strikkes som højre - men spejlvendt. Husk at få mønstre 

ens mod midten dvs begynd 1. mønster p fra 

sidesømmen som 1. mønsterp sluttede på højre 

forstykke. 

 

ÆRMER:  

Slå 37 (39) 41 (43) 43 m op på p nr 3½. Skift til p nr 3 og 

strik stribemønster som ovenfor beskrevet 

(ærmeribberne strikkes på ½ nr finere pinde). Skift til p nr 

4 og fortsæt med mønsterborter som ovenfor beskrevet 

tæl mønstrene ud fra midten. Bemærk: På 1. p efter 

ribben tages jævnt ud til 43 (45) 45 (47) 49 m. På 5. p 

tages 1 m ud – i hver side – indenfor den yderste kantm. 

Dette gentages, på hver 6. p, til der 59 (63) 67 (71) 75 m 

på p. De nye m strikkes i mønster. Når arb måler 24 (27) 

30 (33) 36 cm, sættes 1 mærketråd i hver side. Strik 

herfra 3 (3½) 4 (4½) 5 cm lige op. Luk så for 3 m i beg af 

de næste 14 (16) 16 (18) 18 p. Luk de sidste 17 (15) 19 

(17) 21 m. Strik det andet ærme på samme måde. 

 

MONTERING OG KANTER: 

Arb bør ikke presses. Sy skuldersømmene. Strik, med p nr 

2½ og blåt, m op rundt i halskanten således: 5 (6) 6 (7) 7 

m over den lige aflukning, 15 m op til skuldersømmen, 6 

m langs nakkens skrå side, 15 (17) 17 (19) 19 m over den 

lige nakke, igen 6 m op til skuldersømmen, 15 m langs 

den skrå side, 5 (6) 6 (7) 7 m over den lige aflukning. 

Strik 1 p ret fra vr-siden, så 2 p vr. Skift til p nr 3 og strik 7 

cm rib 1 r (= kantm), * 1 r, 1 vr *, gent fra * til * og slut 

med 2 r. Luk løst af i rib.  

Forkanter: Strik, med p nr 2½ og blåt, ca 75 (85) 93 (101) 

109 m op (= spring hver 4. p over) – kanten går halvt op 

i halskanten (den er dobbelt og bukkes bagefter halvt 

om til vr-siden). Skift til p nr 3 og strik 1 p rib. Luk af i rib 

på næste p. Sy lynlåse i og buk halskanten halvt om til 

vr-siden og sy den til. Sy ærmer på over det lodrette af 

ærmegabene. De øverste 3 (3½) 4 (4½) 5 cm af 

ærmesømmene sys til over de 7 (8) 9 (10) 11 aflukkede 

m i ærmegabene. Sy side- og ærmesømmene. Læg 

evt. trøjen i pres – fladt – imellem våde håndklæder. 

 

 

 

 

………………………………..Fortsættes på bagsiden 



 

 
Design og opskrift: Jonna Thue 
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