
ALLE MODELLER 
 

Materiale: Blend Bamboo, 70 % bambus / 30 
% bomuld. 
Alternativ: Blend, 50 % bomuld / 50 % acryl. 
Louisiane, 50 % bomuld / 50 % acryl 
Iris, 55 % bomuld / 45 % acryl. 
Hørmix, 20 % hør / 80 % bomuld. 
Alpaca-Silk, 60 % alpaca / 30 % merino uld / 
10 % silke.  
Exclusive Alpaca, 100 % baby alpaca uld. 
Mini Vital, 100 % uld superwash.  
Grønhøj Kamgarn, 100 % uld superwash. 
Vær opmærksom på garnforbruget ved 
alternativ kvalitet da løbelængden ikke altid er 
den samme. Det kan også være nødvendigt at 
skifte pindenr. 
Pinde: Jumperpinde nr. 2½ og 3, samt 
rundpind nr. 2½  og 3, evt. strømpepinde nr. 
2½ til halskant. Se anvisning/pinde ud  for hver 
opskrift.  
Hæklenål: Nr. 2½ - 3 
Strikkefasthed: 26 m og 34-35 p i glat  = 10 x 
10 cm. Se strikkefasthed i mønster ved hver 
enkelt opskrift. 
Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må 
der prøves med finere eller grovere pinde. 
Forkortelser:  
ret = ret på ret- og vrangsiden. 
glat = ret på retsiden og vrang på vrangsiden. 
1 enk indt = 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m 
over den ene ret. 
1 udt = tag lænken op før næste m og strik 
den dr. 
Strikkeforkortelser: 
m = maske, vr = vrang, p = pind, sm = 
sammen, indt = indtagning, udt = udtagning, 
beg = begyndelse, gent = gentag, rk = række. 
Hækleforkortelser: 
lm = luftmaske, fm = fastmaske, kædem = 
kædemaske, stgm = stangmaske.                    

A 
 

SWEATER MED 
ALFABETET 
 
Str:  0-3  (3-6)  9-12  (18-24)  mdr  
Modellens overvidde: 46 (52) 58 (63) cm  
Hel længde:  26  (29)  33  (37) cm   
Garnforbrug:   
Bundfv.: 3 (3) 4 (5) ngl á 50 g 
Broderifv: rester i 5 forskellig farver  
Tilbehør:  2 knapper til slids midt bag 
Pinde: Rundpind nr. 2½  og 3 (40 cm), 
jumperpinde nr. 2½ og 3  
Hæklenål: Nr. 2½ 
Strikkefasthed:  28 m og 36 p i mønster iflg. 
diagram I =10 x 10 cm 

 
 
Den glatstrikkede bort nederst på 
sweateren strikkes rundt på rundp, 
hvorefter arb deles og ryg og forstykke 
strikkes færdig for sig:   
 
Slå 128 (144) 160 (176) m op på rundp nr. 2½ 
og strik 3 omg rib * 1 r, 1 vr *. På 4. omg skiftes 
til rundp nr. 3 og der fortsættes i glat. Strik 24 p 
glat. Del nu arb i 2 dele – omg beg er venstre 
”sidesøm”. Strik først ryggen færdig på 
jumperp nr. 3. 
 
RYGGEN - 64 (72) 80 (88) m:  
Strik 1. p fra vr-siden hvor der samtidig slås 1 
ny m op i beg og slutn. af p til kantm, og på 
samme p, tages 1 m ud midt på arb ved at 
strikke lænken mellem 2 m dr vr op = 67 (75) 
83 (91) m på p. Fortsæt så iflg. diagram I – 
kantm er ikke vist og er ikke medregnet i 
diagrammet.  
Strik lige op til arb i alt måler 15 (17) 20 (23) 
cm 



Luk til ærmegab i hver side for 3 (4) 5 (6) m = 
61 (67) 73 (79) m tilbage. På næste r-sidep 
strikkes raglanindt: Strik 1 kantm r, 2 r sm, strik 
til der mangler 3 m på p, 1 enk indt, 1 kantm r. 
Gent raglanindt på hver 2. p til der er strikket 8 
(10) 12 (14) raglanindt. Del arb på midten idet 
den midterste m på arb lukkes af (= til slids 
midt bag). Strik hver side færdig for sig. 
Fortsæt raglanindt til der ialt er strikket 19 (21) 
23 (25) raglanindt og der er 11 (12) 13 (14) m 
tilbage. Afluk på næste p. 
Strik den anden side færdig på samme måde.  
 
FORSTYKKE - 64 (72) 80 (88) m:  
Sæt forstykkets m tilbage på jumperp nr. 3 og 
strik 1. p fra vr-siden samtidig med at der slås 
1 ny m op i hver side og tages 1 m ud midt på 
arb. Fortsæt iflg. diagram I og luk til ærmegab i 
samme højde som på ryggen.  
Strik raglanindt som beskrevet for ryggen til 
der er 39 (41) 43 (45) m tilbage. Luk fra vr-
siden for de midterste 9 (11) 13 (15) m og strik 
hver side færdig for sig. Luk i halssiden for 
2,1,1,1 m. Samtidig fortsætter raglanindt til der 
er 4 m tilbage. Bryd garnet, strik m sm 2 og 2, 
træk så 1. m over 2. m og træk tråden igennem 

m. Strik den anden side modsat. 
 
HØJRE ÆRME:  
Slå 38 (38) 42 (46) m op på jumperp nr. 3. Skift 
til jumperp nr. 2½ og strik 8 p rib * 1 r, 1 vr * (1. 
p rib er arb vr-side). Skift til jumperp nr. 3 og 
strik 1 p r fra vr-siden hvor der tages 5 (7) 7 (9) 
m ud jævnt fordelt = 43 (45) 49 (55) m. Udt 
strikkes ved at strikke lænken mellem m dr r 
op. Fortsæt iflg. diagram I – beg og slut som 
pilene viser i forh til str. Tag 1 m ud i hver side 
indenfor den yderste m på 5. p efter ribben og 
derefter på skiftevis hver 4. og hver 6. p 
(skiftevis hver 4. og hver 6. p) skiftevis hver 4. 
og hver 6. p (hver 6. p) – i alt 8 (9) 10 (10) udt i 
hver side = 59 (63) 69 (75) m på p. De nye m 
strikkes med i mønsteret efterhånden som de 

fremkommer. Strik til ærmet ialt måler 15 (17) 
19 (23) cm. Luk til ærmegab i hver side for 3 
(4) 5 (6) m = 53 (55) 59 (63) m tilbage. Strik 
raglanindt som beskrevet for ryggen til der er 
19 (17) 17 (17) m tilbage. Luk fra r-siden, for 
5,6,6 (5, 5, 5) 5,5,5 (5,5,5) m, idet der tages 
ind til raglan i slutn af p endnu 2 gange. 

 
VENSTRE ÆRME:  
Strikkes som højre, men modsat. Dvs. luk 
foroven af ærmet fra vr-siden. 
 
MONTERING:  
Sy raglansømmene og sy ærme-
sidesømmene.  
Slidskant: Med rundp nr. 2½ strikkes m op 
rundt langs slidsen midt bag. Strik 1 p dr r fra 
vr-siden og derefter 1 p vr fra r-siden hvor m 
samtidig aflukkes.  
 
Halskant: Med rundp nr. 2½ strikkes ca. 77 
(79) 83 (87) m op langs halskanten (= ulige m-
antal). Strik 1 p drejet ret fra vr-siden. Strik 
derefter 6 p rib * 1 vr, 1 r *, slut med 1 vr. Luk 
af i rib på 7. p.  
Hækl små lm-trenser til knapperne langs 
slidsen midt bag. Isy knapperne.  
 
Broderi: Med maskesting broderes bogstaver 
iflg. diagram II rundt langs den nederste 
glatstrikkede bort.  
 
 
Diagrammerne finder du bagest i hæftet 

 
 
 
 
 



B 
 

HÆTTETRØJE  
 
Str:  0-3  (3-6)  9-12  (18-24)  mdr  
Modellens overvidde: 52 (56) 60 (65) cm  
Hel længde:  26  (29)  33  (37) cm   
Garnforbrug: 4 (5) 5 (6) ngl á 50 g 
Tilbehør:  5 (6) 6 (7) knapper  
Pinde: Jumperpinde nr. 2½ og 3, rundpind nr. 
2½  og 3 (60 cm)  
Hæklenål: Nr. 2½ 
Strikkefasthed:  28 m i mønster på p nr. 3 = 
10 cm i bredden 

 

Strikkeforklaring:   
Kryds 2 m til højre = strik 2. m på venstre p i r 
foran 1. m, - derefter 1. m r. 
Kryds 2 m til venstre = strik 2. m på venstre p 
i r bagom 1. m, - derefter 1. m r. 

 

MØNSTER:  
1. p (vr-siden): 1 kantm r, 1 r, 2 vr * 2 vr, 2 r, 
2 vr *, gent fra *-* og slut med 2 vr, 1 r, 1 
kantm r.  
2. p (r-siden: 1 kantm r, 1 vr, kryds 2 m til 
højre, * kryds 2 m til venstre, 2 vr, kryds 2 m 
til højre *, gent fra *-* og slut med kryds 2 m 
til venstre, 1 vr, 1 kantm r). 
3. p (vr-siden): 1 kantm r, strik som m viser 
og slut med 1 kantm r.  
4. p (r-siden): 1 kantm r, 1 vr, kryds 2 m til 
venstre, * kryds 2 m til højre, 2 vr, kryds 2 m 
til venstre *, gent fra *-* og slut med kryds 2 
m til højre, 1 vr, 1 kantm r.  
5. p (vr-siden): 1 kantm r, strik som m viser 
og slut med 1 kantm r.  
6. p (r-siden): Ret over alle m.  
7. p (vr-siden): 1 kantm r, 2 vr, 1 r, * 1 r, 4 vr, 
1 r *, gent fra *-* og slut med 1 r, 2 vr, 1 
kantm r.  

8. p: (r-siden): 1 kantm r, kryds 2 m til 
venstre, 1 vr, * 1 vr, kryds 2 m til højre, kryds 
2 m til venstre, 1 vr *, gent fra *-* og slut med 
1 vr, kryds 2 m til højre, 1 kantm r.  
9. p (vr-siden): 1 kantm r, strik som m viser 
og slut med 1 kantm r.  
10. p (r-siden): 1 kantm r, kryds 2 m til højre, 
1 vr, * 1 vr, kryds 2 m til venstre, kryds 2 m til 
højre, 1 vr *, gent fra *-* og slut med 1 vr, 
kryds 2 m til venstre, 1 kantm r.  
11. p (vr-siden): 1 kantm r, strik som m viser 
og slut med 1 kantm r.  
12. p (r-siden): Ret over alle m.  
 
Gent disse 12 p arb igennem.  

 
 
RYG:  
Slå 75 (81) 87 (93) m op på jumperp nr. 2½ 
og strik 6 p rib * 1 r, 1 vr *, gent fra *-* og slut 
med 1 r.  
Skift til jumperp nr. 3 og fortsæt i mønster 
idet m-antallet, på 1. p mønster, reguleres til 
74 (80) 86 (92) m ved at der strikkes 2 m sm 
midt på arb. Strik lige op til arb måler 15 (17) 
19½ (22) cm. Sæt en trådmarkering midt på 
arb.  
Tag ud til ærme i hver side ved at slå 3 nye 
m op i slutn af de næste 4 p = 86 (92) 98 
(104) m på p. Slå så 30 (36) 42 (54) nye m 
op i slutn af de næste 2 p til ærmer = i alt 146 
(164) 182 (212) m på p. Strik de nye m med i 
mønsteret – beg og slut som beskrevet under 
mønster.  
Strik lige op til arb – målt fra trådmarkeringen 
midt på arb – måler 11 (12) 13½ (15) cm. Luk 
de midterste 22 (24) 26 (28) m løst til hals og 
strik hver side færdig for sig. Luk mod halsen 
for 2 m og luk, umiddelbart derefter, de rest 
60 (68) 76 (90) m løst af på en gang.  
Strik den anden side færdig på samme 
måde.  
 



HØJRE FORSTYKKE:  
Slå 35 (38) 41 (44) m op på jumperp nr. 2½ 
og strik 6 p rib. 
Skift til jumperp nr. 3 og fortsæt i mønster. 
Mønsteret begynder ved sidesømmen som 
beskrevet for ryggen og slutter som der er m 
til,- idet den sidste m mod forkanten er en 
kantm og strikkes r på alle p. Strik lige op til 
arb måler 15 (17) 19½ (22) cm hvorefter der 
sættes en trådmarkering midt på arb og slås 
nye m op til ærmet i slutn af r-sidep og som 
beskrevet for ryggen. Når alle m er slået op 
er der 71 (80) 89 (104) m på p. Strik til arb – 
målt fra trådmarkeringen midt på arb – måler 
7 (8) 9½ (11) cm. Luk til hals i beg af r-sidep, 
for 5,3,2,1 (6,3,2,1) 7,3,2,1 (8,3,2,1) m. Strik 
lige op til arb måler som ryggen hvorefter de 
rest m aflukkes løst på en gang.  
 
VENSTRE FORSTYKKE:  
Strikkes som højre, blot modsat.  
 
MONTERING OG HÆTTE:  
Sy skuldersømmene, men vent med ærme-
sidesømmene.   
Ærmerib: Med rundp nr. 2½ strikkes ca. 52 
(56) 62 (68) m op langs ærmets kant. Strik 1 
p r fra vr-siden hvor der tages jævnt ind til 38 
(42) 46 (48) m. Strik 2½ cm rib. Luk løst af. 
Strik kant langs det andet ærme på samme 
måde. Sy ærme-sidesømmene.  
Hætte: Med rundp nr. 2½ strikkes 78 (82) 86 
(90) m op langs halsudskæringen. Strik 1 p 
dr r fra vr-siden, samtidig med at de 2 
midterste m på p markeres. Skift til rundp nr. 
3 og fortsæt i glat. Strik næste p fra r-siden 
således:  
1 kantm r, 2 r sm, strik til de markerede m, 1 
udt, strik de 2 markerede m, 1 udt, strik til der 
mangler 3 m på p, 1 enk indt, 1 kantm r. Gent 
indt mod forkant og udt midt bag på hver 2. p 
til der i alt er strikket indt/udt 12 gange. M-
antallet forbliver uændret. Nu stopper indt 

mod forkanten, mens udt midt bag fortsætter 
– men nu på hver 4. p. Når der er strikket i alt 
16 udt midt bag, og der er 86 (90) 94 (98) m 
på p, stopper udt og der strikkes lige op. Når 
hætten måler 18 (19) 20 (21) cm midt bag – 
målt lodret op fra hættens beg, deles arb og 
hver del strikkes færdig for sig. Sæt den ene 
halvdels 43 (45) 47 (49) m på en m-holder.  
Luk hætten skråt af, fra midten hvor hætten 
er delt og frem mod forkanten. Luk af på hver 
2. p for 1 m – i alt 5 gange, derefter 2 m – i 
alt 3 gange, 3 m – i alt 3 gange, hvorefter de 
sidste m lukkes på en gang. Strik den anden 
side af hætten færdig på samme måde.   
Sy hætten sammen foroven.  
Forkanter: Med rundp nr. 2½ strikkes ca. 75 
(83) 95 (107) m op langs venstre forkant, fra 
nederste kant til hættens beg. Strik 1 p dr r.  
Strik herefter 2½ cm rib: * 1 r, 1 vr *, gent fra 
*-* og slut med 1 r. Luk alle m af.  
Strik kant langs højre forkant på samme 
måde, men her strikkes samtidig 5 (6) 6 (7) 
knaphuller med jævne mellemrum. Et 
knaphul strikkes ved at aflukke 2 m og på 
næste p, at slå 2 nye m op over de 
aflukkede.  
Hættekant: Med rundp nr. 2½, strikkes ca. 
122 (126) 130 (136) m op rundt langs 
hættens kant. Strik 1. p dr r, derefter 13 p glat 
hvor m aflukkes på sidste p.  
Ombuk kanten halvt til vr-siden og sy den til 
så der dannes en løbegang.  
Hækl en lm-snor og træk den igennem 
løbegangen. 
Isy knapperne. 
 
 
 
 
 
 
 



C 
 

STRUKTUR SWEATER 
 
Str:  0-3  (3-6)  9-12  (18-24)  mdr  
Modellens overvidde: 47 (53) 59 (65) cm  
Hel længde:  25  (28)  32  (37) cm   
Garnforbrug: 3 (3) 4 (5) ngl á 50 g  
Tilbehør:  6 små knapper 
Pinde: Jumperpinde nr. 2½ og 3, rundpind nr. 
2½ til halskant  
Hæklenål: Nr. 2½ 
Strikkefasthed:  27 m og 38 p i mønster iflg. 
beskrivelse = 10 x 10 cm /  
27 m og 34 p i rib (* 2 r, 6 vr *) = 10 x 10 cm. 
Målene er når arb presses let ud   

 
 
MØNSTER – ryg og forstykke:   
Bemærk at det kun er alle r-sidep der er 
beskrevet. Alle p fra vr-siden strikkes som 
m viser ! 
1. p:  8 vr, *  2 r, 6 vr *, gent fra *-* og slut med 
2 vr.  
3. p: Som 1. p. 
5. p: 7 vr, * kryds 2 m mod højre (= strik 2. m 
på venstre p r foran 1. m, derefter 1. m r), 
kryds 2 m mod venstre (=strik 2. m i r bagom 
1. m, derefter 1. m r) , 4 vr *, gent fra *-* og slut 
med 3 vr.  
7. p: 6 vr, *  kryds 2 m til højre som på 5. p, 2 r, 
kryds 2 m til venstre som på 5. p, 2 vr *, slut 
med 4 vr.  
9. p: Strik som m viser.  
11.: p: 6 vr, * kryds 2 m  mod venstre (= sæt 1 
m på hjælpep foran arb, strik næste m vr, strik 
derefter m fra hjælpep r, 2 r, kryds 2 m mod 
højre (= sæt 1 m på hjælpep bag arb, strik 
næste m r og derefter m fra hjælpep vr, 2 vr, 
slut med 4 vr. 

13. p: 7 vr, * kryds 2 m mod venstre som på 
11. p, kryds 2 m mod højre som på 11. p, 4 vr, 
slut med 3 vr.  
14. p: Strik som m viser.  
Strik disse 14 p – i alt 3 (4) 5 (6) gange.  
Herefter fortsættes resten af arb i rib som m 
viser. 

 
 
RYG:  
Slå 66 (74) 82 (90) m op på jumperp nr. 2½ og 
strik 1 p rib * 1 r, 1 vr * (1. p = arb vr-side).  
Skift til jumperp nr. 3 og fortsæt iflg. 
MØNSTER – ryg og forstykke. Når mønsteret 
er strikket igennem 3 (4) 5 (6) gange, strikkes 
resten af arb i ribmønster som m viser. Når arb 
i alt måler 14 (16) 19 (23) cm lukkes til 
ærmegab i hver side og i beg af p for 7 m = 52 
(60) 68 (76) m tilbage. Den yderste m i hver 
side er nu en kantm og strikkes r på alle p. 
Strik lige op til ærmegabet måler 9½ (10½) 
11½ (12½) cm. Luk de midterste 16 (18) 20 
(24) m til hals og strik hver side færdig for sig. 
Luk mod halsen for 3 m. Når ærmegabet måler 
11 (12) 13 (14) cm, sættes et mærke i beg og 
slutn af p (= ”skuldersøm” og linien hvorpå 
knapperne skal placeres) og der strikkes 
endnu 3 p, hvorefter de rest. 15 (18) 21 (23) m 
lukkes til skulder.  
Strik den anden side færdig på samme måde.  

 
FORSTYKKE:  
Strikkes som ryggen til ærmegabet måler 7 (8) 
9 (9) cm. Luk de midterste 10 (12) 14 (18) m til 
hals og strik hver side færdig for sig. Luk mod 
halsen for endnu 3,2,1 m. Når ærmegabet 
måler 11 (12) 13 (14) cm, strikkes 2 knaphuller 
på næste p fra r-siden: Der skal i alt være 3 
knapper/knaphuller i hver side. De 2 knaphuller 
strikkes på skulderen, - det 3. og sidste 
knaphul, strikkes i halskanten der strikkes på til 
sidst. Placer knaphullerne så der bliver lige 



stor afstand imellem dem. Et knaphul strikkes 
ved at aflukke 2 m og på næste p, at slå 2 nye 
m op over de aflukkede m. Efter at 
knaphullerne er strikket, strikkes endnu 3 p 
hvorefter m aflukkes. 
Strik den anden side færdig på samme måde, - 
placer knaphullerne på samme måde som i 
modsatte side.  
 
ÆRMER:  
Slå 36 (40) 44 (48) m op på jumperp nr 2½ og 
strik 1 p rib * 1 r, 1 vr * (1. p = arb vr-side). Skift 
til jumperp nr. 3 og fortsæt således: 1 (3) 1 (3) 
vr, * 2 r, 6 vr *, gent fra *-* og slut med 2 r, 1 
(3) 1 (3) vr. På alle efterflg. p strikkes som m 
viser. På 4. (4.) 4. (6.) p strikkes 1 udt i hver 
side indenfor den yderste m i hver side. Gent 
udt på hver 4. p (hver 4. p) skiftevis hver 4. og 
hver 6. p (hver 6. p) – i alt 12 (12) 13 (13) udt i 
hver side. De nye m strikkes med i mønsteret 
efterhånden som de fremkommer. Når alle udt 
er strikkket er der 60 (64) 70 (74) m på p. Strik 
til ærmet i alt måler 15 (17) 20 (24) cm. Sæt et 
mærke i hver side og strik endnu 3 cm lige op 
fra mærket hvorefter m aflukkes løst på én 
gang.  
Strik det andet ærme på samme måde.  
 
MONTERING:  
Placer forstykket over ryggen og således at 
knaphullerne på forstykket ligger lige over 
markeringslinien til knapperne på ryggen. Hæft 
delene sammen yderst ved ærmegabet. Isy 
ærmet: Sy først ærmets øverste aflukkede kant 
til i bunden af ærmegabet, og sy derefter 
ærmet til langs de 7 aflukkede m. 
Markeringerne i hver side af ærmet, markerer  
ærmegabsaflukningens beg yderst ved 
sidesømmen. Sy det andet ærme i på samme 
måde. Sy ærme-sidesømmene.  
 
 
 

HALSKANT:  
Nakken: Med rundp nr. 2½ strikkes ca. 33 (35) 
37 (41) m op langs nakken. Strik 1. p dr r. 
Derefter strikkes 7 p rib * 1 r, 1 vr *, gent fra *-* 
og slut med 1 r. Afluk m på sidste p.  
Forstykket: Med rundp nr. 2½ strikkes ca. 43 
(45) 47 (51) m op langs forstykket. Strik kant 
som langs nakken, - men strik samtidig de 
sidste 2 knaphuller. 
Isy knapperne.  
 
 

D 
 

BLUSE MED FLÆSEKANT 
 
Str:  0-3  (3-6)  9-12  (18-24)  mdr  
Modellens overvidde: 43 (48) 54 (59) cm  
Bemærk: Overviddemålet er når arb ikke strækkes. 
Mønsteret er dog meget elastisk og vil nemt  kunne 
strækkes til større overvidde ! 

Hel længde:  ca. 26 (29) 33 (38) cm   
 
Garnforbrug:   
Bundfv.: 2 (2) 3 (4) ngl á 50 g 
Kontrastfv.: 1 lille rest  
Tilbehør:  1 knap til slids midt for 
Pinde: Jumperpinde nr. 2½ og 3, rundpind nr. 
2½ (40 cm)  
Hæklenål: Nr. 2½ 
Strikkefasthed: 30 m og 34-35 p i ribmønster 
= 10 x 10 cm (Ribmønsteret strikkes * 3 vr, 1 r 
*. På de efterflg. p strikkes som m viser) / 26 m 
og 34-35 p i glat  = 10 x 10 cm 

 
Strikke-forklaring:  
Strik som m viser= Strik vr over vr, og r over r.  

 
 
 
 
 



RYG:  
Slå 163 (183) 203 (223) m op på jumperp nr 3 
og med kontrastfv. Strik således:  
1. p (vr-siden): 3 r * 7 vr, 3 r *. Gent fra *-*.  
Bryd tråden og fortsæt arb med bundfv. 
2. + 3. + 4. + 5. p: Strik som m viser.  
6. p (r-siden): 3 vr, * 1 enk indt, 3 r, 2 r sm, 3 
vr *. Gent fra *-* 
7. p: Strik som m viser.  
8. p: 3 vr, * 1 enk indt, 1 r, 2 r sm, 3 vr *. Gent 
fra *-* 
9. p: Strik som m viser. 
10. p: 3 vr, * 1 m løs af, 2 r sm, træk den løse 
m over de 2 sammenstrikkede m, 3 vr *. Gent 
fra *-*.  
 
Der er nu strikket en flæsekant og der er 67 
(75) 83 (91) m tilbage på p.   
Resten af arb strikkes i ribmønster som m 
viser. 
 
Strik lige op til arb i alt måler 14 (16) 19 (23) 
cm. Luk til ærmegab i hver side og i beg af p 
for 4 (5) 6 (7) m = 59 (65) 71 (77) m tilbage på 
p. På næste r-sidep strikkes raglanindt 
således: 1 kantm r, 1 enk indt, strik til der 
mangler 3 m på p, 2 r sm, 1 kantm r. På alle 
efterflg. p fra vr-siden, strikkes m over 
raglanindt som m viser,-  på r-siden vil der 
derfor ligge en glatstrikket m hele vejen op 
langs raglanindt.  
Strik indt på hver 2. p – i alt 19 (21) 23 (25) 
gange og til der er 21 (23) 25 (27) m tilbage. 
Luk de sidste m løst af på én gang.  
 
FORSTYKKE:  
Strikkes som ryggen til der er strikket 3 (5) 7 
(9) raglanindt. Luk den midterste m og strik 
herefter hver side færdig for sig.  
Fortsæt raglanindt til der i alt er strikket 11 (13) 
15 (17) raglanindt og der er 18 (19) 20 (21) m 
tilbage på p. Luk til hals for 3,2,1,1,1 (4,2,1,1,1) 
5,2,1,1,1 (6,2,1,1,1) m og fortsæt samtidig 

raglanindt i modsatte side til der er strikket i alt 
17 (19) 21 (23) raglanindt og der er 4 m 
tilbage. Bryd garnet, strik m sm 2 og 2, træk så 
1. m over 2. m og træk tråden igennem m. 
Strik den anden side modsat. 
 
HØJRE ÆRME- strikkes i glat: 
Slå 52 (56) 60 (66) m op på jumperp nr. 2½ 
med bundfv. og strik 3 p rib * 1 r, 1 vr*, gent fra 
*-*. Skift til jumperp nr. 3 og fortsæt i glat idet 
der på 1. p glat tages 4 (4) 6 (6) m ud til 56 
(60) 66 (72) m. På 3. og 4. p glat, lukkes til 
ærmegab i hver side for 4 (5) 6 (7) m = 48 (50) 
54 (58) m tilbage. Strik raglanindt i hver side 
således: Strik 1 kantm r, 2 r sm, strik til der 
mangler 3 m på p, 1 enk indt, 1 kantm r. Gent 
raglanindt på hver 2. p – strik i alt 17 (19) 21 
(23) raglanindt og til der er 14 (12) 12 (12) m 
tilbage. 
Luk fra r-siden for 4,4,4 (3,3,4) 3,3,4 (3,3,4) m, 
idet der strikkes indt til raglan i slutn af p endnu 
2 gange. 

 
VENSTRE ÆRME:  
Strikkes som højre, men modsat dvs. luk 
foroven af ærmet fra vr-siden. 
 
MONTERING:  
Sy raglansømmene og sy ærme-
sidesømmene.  
Slids- og halskant: Med rundp nr. 2½  og 
bundfv. strikkes m op langs halsslidsen. Strik 1 
p r fra vr-siden hvor m samtidig aflukkes. 
Langs halsudskæringen strikkes ca. 75 (75) 79 
(83) m op på p nr. 2½ og med bundfv. Strik 1 p 
dr r fra vr-siden og derefter 3 p rib: * 1 r, 1 vr *, 
gent fra *-* og slut med 1 r. Afluk m på sidste 
p.  
Hækl en lille trense til knappen. Isy knappen. 

 
 
 



E 
 

RETSTRIKKET TRØJE  
 
Str:  0-3  (3-6)  9-12  (18-24)  mdr  
Modellens overvidde: 49 (54) 60 (65) cm  
Hel længde:  25 (28) 32 (36) cm   
Garnforbrug:  3 (4) 4 (5) ngl á 50 g 
Tilbehør: 4 (4) 5 (5) perlemors-knapper i 
forskellige farver 
Pinde: Jumperpinde nr. 2½ og 3, rundpind nr. 
2½ til halskant 
Hæklenål: Nr. 3 
Strikkefasthed:  25 m og 44-45 p i ret =10 x 
10 cm 

 
 
RYG:  
Slå 64 (70) 78 (84) m op på jumperp nr. 3 og 
strik ret til arb måler 14 (16) 19 (22) cm.  
Luk til ærmegab i hver side og i beg af p for 
3,2,1,1 m = 50 (56) 64 (70) m tilbage. Strik lige 
op til ærmegabet måler 11 (12) 13 (14) cm. 
Luk de midterste 12 (14) 16 (18) m til hals og 
strik hver side færdig for sig. Luk mod halsen 
for endnu 3,2 m og luk samtidig til skrå skulder, 
fra ærmegabet mod halsen for 4,5,5 (5,5,6) 
6,6,7 (7,7,7) m.  

 
VENSTRE FORSTYKKE:  
Slå 31 (34) 38 (41) m op på jumperp nr. 3 og 
strik ret til arb måler 14 (16) 19 (22) cm. Luk til 
ærmegab i beg af r-sidep for 3,2,1,1 m = 24 
(27) 31 (34) m tilbage. Strik lige op til 
ærmegabet måler 7 (8) 9 (10) cm. Luk til hals i 
beg af vr-sidep for 5,2,1,1,1 (6,2,1,1,1) 
7,2,1,1,1 (8,2,1,1,1) m. Når ærmegabet måler 
11 (12) 13 (14) cm som på ryggen, lukkes de 
sidste m til skrå skulder som beskrevet for 
ryggen.  

 

HØJRE FORSTYKKE:  
Strikkes som venstre, blot modsat. Luk til 
ærmegab i beg af vr-sidep og luk til hals i beg 
af r-sidep.  
 
ÆRMER:  
Slå 38 (38) 42 (46) m op på jumperp nr. 2½ og 
strik 7 (7) 7 (7) p rib * 1 r, 1 vr *, gent fra *-*. 
Skift til jumperp nr. 3 og fortsæt i ret idet der på 
1. p ret (= r-siden) tages 2 (4) 4 (4) m ud jævnt 
fordelt = 40 (42) 46 (50) m. Tag herefter 1 m 
ud i hver side på hver 6. p (6. p) 6. p (8. p) – i 
alt 8 (9) 10 (10) gange i hver side = 56 (60) 66 
(70) m på p.  
Strik til ærmet i alt måler 15 (17) 19 (23) cm. 
Luk til ærmerunding i hver side og i beg af p for 
3,2,2,2,2,2,3,3 m. Luk de sidste 18 (22) 28 (32) 
m på én gang.  
Strik det andet ærme på samme måde.  

 
HÆKLEDE LOMMER:  
Hæklefasthed:   
1 lomme måler ca. 7 x 7 cm til str. 0-3 mdr + 3-
6 mdr, og ca. 9 x 9 cm til str. 9-12 mdr. + 18-24 
mdr.   
 
Slå 5 lm op med hæklenål nr. 3 og dan en ring 
med 1 kædem gennem den første lm.  
1. omg:  3 lm, (=1. stgm), 2 stgm om lm-
ringen, *2 lm, 3 stgm om lm-ringen *, gent fra *-
* 2 gange endnu, slut med 2 lm og 1 kædem i 
den 3. lm fra omg beg.  
2. omg: Hækl kædem over de underliggende 
stgm hen til lm-buen. Hækl 3 lm, 2 stgm, 2 lm 
og 3 stgm om lm-buen, *1 lm, 3 stgm, 2 lm, 3 
stgm om næste hjørnelm-bue *, gent fra *-*, 
slut med 1 lm og 1 kædem gennem 3. lm fra 
omg beg. Hækl kædem over stgm hen til 
hjørnet. 
3. omg: Hækl 3 lm, 2 stgm, 2 lm, 3 stgm om 
lm-buen, * 1 lm, 3 stgm om næste lm, 1 lm og 
3 stgm, 2 lm, 3 stgm om hjørnelm-buen *, gent 
fra *-*, slut med 1 lm, 3 stgm om næste lm, 1 



lm og 1 kædem gennem den 3. lm fra omg 
beg.  
4. omg: Hækles som 3. omg, blot gentages 1 
lm og 3 stgm om næste lm det nødvendige 
antal gange inden hjørnelm-buen.  
Slut her til str. 0-3 mdr. + 3-6 mdr. Til str. 9-12 
mdr. 18-24 mdr. gent 4. omg endnu 1 gang.  
 
Hæft enderne.  
Hækl 1 lomme mere på samme måde.  
MONTERING:  
Sy skuldersømmene, isy ærmerne og sy 
ærme-sidesømmene.  
Sy lommerne på forstykkerne, idet tråden 
deles, hvorefter lommerne påsyes med den 
tynde tråd og med sting der ikke er synlige på 
r-siden.  
 
Forkanter: Med jumperp nr. 2½ strikkes ca. 71 
(81) 95 (113) m op langs venstre forkant. M-
antallet skal være ulige. Strik 1 p dr r fra vr-
siden. Derefter 7 p rib: * 1 r, 1 vr *, gent fra *-* 
og slut med 1 r. Afluk m på 7. p rib.  
Trøjen lukkes med ialt 4 (4) 5 (5) knapper 
langs forkanten. Afmærk til 3 (3) 4 (4) knapper 
langs venstre forkant –den øverste og sidste 
knap skal sidde i halskanten som strikkes på til 
sidst. Knapperne skal sidde med lige stor 
afstand. Strik forkant på højre forstykke, men 
strik her samtidig 3 (3) 4 (4) knaphuller på 4. p 
fra vr-siden. Et knaphul strikkes ved at aflukke 
2 m og på næste p, at slå 2 nye m op over de 
aflukkede.  
Halskant: Med rundp nr. 2½ strikkes ca. 83 
(87) 91 (95) m op langs halsudskæringen – m-
antallet skal være ulige. Strik 1. p dr r fra vr-
siden. Strik derefter 7 p rib som ved 
forkanterne idet det sidste knaphul strikkes på 
4. p fra vr-siden.  
Isy knapperne.  

  

F 
 

KJOLE 
 
Str:  0-3  (3-6)  9-12  (18-24)  mdr  
Modellens overvidde: 46 (50) 55 (60) cm  
Hel længde:  37  (43)  49  (56) cm   
Garnforbrug:  3 (4) 4 (5) ngl  
Tilbehør:  4 (5) 5 (6) små knapper 
Pinde: Jumperpinde nr 2½ og 3, rundpind nr. 
2½  
Hæklenål: Nr. 2½ 
Strikkefasthed:  26 m og 34-35 p i glat =10 x 
10 cm 

 
RET-RILLEMØNSTER:  
1. p (vr-siden): ret 
2. p (r-siden): ret 
3. p (vr-siden): vrang 
4. p (r-siden): ret 
Gent disse 4 pinde. 

 
 
RYG:  
Slå 100 (114) 128 (144) m op på jumperp nr. 
2½, og strik 5 p r. Skift til jumperp nr. 3 og 
fortsæt i glat med hulbort i hver side og indt 
over de midterste m.  
1. p (= r-siden): Strik 1 kantm r, 18 (19) 20 
(21) m r, 1. hulbort = ( slå om p, 1 enk indt ), 
strik r til der mangler 20 (21) 22 (23) m på p, 
2. hulbort = (2 r sm, slå om p), strik p hen.  
2. +3. + 4. p: Glat.   
5. p: Strik 1 kantm r, 18 (19) 20 (21) m r, 1. 
hulbort =  (slå om p, 1 enk indt), 2 r sm, strik 
r til 2 m før 2. hulbort (= til der mangler 22 (23) 
24 (25) m på p), 1 enk indt, 2. hulbort = (2 r 
sm, slå om p), strik p hen.  
Gent 2.-5. p til der i alt er strikket indt 19 (23) 
27 (32) gange, og der er 62 (68) 74 (80) m 
tilbage på p.  



Nu stopper indt over maskerne der ligger 
mellem 1. og 2. hulbort, -  MEN 1. og 2. 
hulbort fortsætter som hidtil til arb måler 
24 (29) 34 (39) cm. 
 
Herefter fortsættes arb i ret-rillemønster – 1. p 
strikkes fra vr-siden.  
Strik 3 (4) 4 (5) cm lige op i ret-rillemønster – 
arb måler nu i alt ca. 27 (33) 38 (44) cm. Luk 
til ærmegab i hver side og i beg af p for 4,2,1 
(4,2,1,1) 5,2,1,1 (5,2,1,1,1) m = 48 (52) 56 
(60) m tilbage. Strik lige op til ærmegabet 
måler 9 (9) 10 (11) cm. Luk de midterste 12 
(14) 16 (18) m til hals og strik hver side færdig 
for sig. Luk mod halsen for endnu 3,2 m og luk 
samtidig til skrå skulder, fra ærmegabet mod 
halsen for 4,4,5 (4,5,5) 5,5,5 (5,5,6) m. Strik 
den anden side færdig på samme måde.  
 
FORSTYKKE:  
Strikkes som ryggen til den nederste del er 
strikket færdig og der skal begyndes på den 
øverste del som strikkes i ret-rillemønster.  
Del arb i 2 lige store dele til knap-lukning midt 
for = 31 (34) 37 (40) m til hver side. Sæt m fra 
højre side på en m-holder og strik videre over 
venstre del af forstykket. Strik 3 (4) 4 (5) cm 
lige op i ret-rillemønster – MEN strik den 
inderste m mod slidsen ret på alle p.  
Luk til ærmegab i beg af r-side p som 
beskrevet for ryggen. Når ærmegabet måler 5 
(5) 6 (6) cm, lukkes til hals i beg af vr-sidep for 
5,3,2,1 (6,3,2,1) 7,3,2,1 (8,3,2,1) m. Strik lige 
op til ærmegabet måler som på ryggen 
hvorefter der lukkes til skrå skulder som 
beskrevet for ryggen.  
Strik højre del af forstykket færdig på samme 
måde.  

 
MONTERING, KANTER OG BÆLTE:  
Sy skuldersømmene – men vent med 
sidesømmene. 
 

Ærmegabskanter: Med rundp nr. 2½ strikkes 
ca. 62 (62) 68 (74) m op langs det ene 
ærmegab. Strik 4 p omvendt glat (= r på vr-
siden og vr på r-siden) hvor m samtidig 
aflukkes på sidste p.  
Strik kant langs det andet ærmegab på 
samme måde.  
Sy sidesømmene sammen.  
 
Halskant: Strik ca. 70 (74) 78 (86) m op langs 
halsudskæringen og strik kant som langs 
ærmegabene. 
 
Hæklet kant langs slids: Fra r-siden hækles 
en fm-kant rundt langs slidsen. Vend og hækl 
endnu 1 rk fm langs højre side af slidsen, indtil 
slidsens bund, idet der samtidig hækles 4 (5) 5 
(6) små lm-trenser til knaplukning. 
Isy knapperne 
 
Bælte: Slå 5 m op på jumperp nr. 3. Strik ret 
til bæltet måler 75 (80) 85 (90) cm. Luk m af. 
Hækl trenser til bæltet ved overskæringen 
mellem den glatstrikkede nederste del og den 
ret-rillemønstrede øverste del.  Træk bæltet 
igennem stropperne og bind bæltet løst på 
ryggen.  
 

 
HJERTEGARN  
Design og opskrift: Sanne Fjalland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diagrammer til model A: 
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