
Best. nr: 23475-1001  Garn: Skotte 1 ngl = 50 g 100% akryl

PIGE TRØJE
I SKOTTE GARN 

Størrelse: 4 (6) 8 år
Materialer: 5 (5) 5 ngl 
Tilbehør: 3 knapper
Strikkepinde: Nr. 3 og 3,5
Rundpind: Nr. 3,5

Brystvidde: 58 (67) 77 cm
Hoftevidde: 65 (76) 87 cm
Længde: 38 (44) 50 cm
Ærmelængde (under armen): ca. 24 (30) 34 cm
 



BAGSTYKKE:
Slå 73 (86) 96 m op på p 3 og strik 3 cm ret. Skift til 
p 3,5 og strik glatstrik med vrangen ud. Når arbejdet 
måler 21 (24) 28 cm strikkes fletmønster efter 
diagram nedenfor. Regn ud, hvor midten er, og placer 
en fletning midt bag. Strik 4 cm mønster. Luk 4 (4) 6 
m af til ærmegab i hver side. Læg arbejdet til side. 

FORSTYKKE:
Slå 36 (42) 48 m op på p 3 og strik 3 cm ret. Skift til 
p 3,5 og strik glatstrik med vrangen ud. Når arbejdet 
måler 21 (24) 28 cm strikkes fletmønster. Placer en 
fletning inde på 2. i forkanten. Luk af til ærmegab på 
samme mønster omg som på bagstykket. Læg arbejdet 
til side. Strik et forstykke mere bare spejlvendt.  

ÆRME:
Slå 42 (42) 46 m op på p 3 og strik 3 cm ret. Skift 
til p 3,5 og strik glatstrik med vrangen ud. Tag ud på 
hver 6. omg til maskeantallet er 62 (62) 72 m. Når 
arbejdet måler 21 (26) 30 cm strikkes 4 cm 
fletmønster. Luk af til ærmegab 4 (4) 6 m i hver side 
på samme mønster omg som på bagstykket. Læg 
arbejdet til side, og strik endnu 1 ærme.

Sæt nu alle dele på rundpind 3,5: forstykke – ærme – 
bagstykke – ærme – forstykke. 

Fortsæt med fletmønster og tag ind til raglan. 
Strik til der er 2 m tilbage på forstykket, strik 2 r 
sammen, tag 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over. 
Tag ind på denne måde ved hver raglan 
indtagning. Tag 8 m ind på hver omg fra retsiden. 
Når der er taget ind til raglan 16 (18) 21 gange, 
lukkes den yderste m af i hver side. Derefter 
sættes de næste 5 (6) 7 m i hver side på en nål 
til halsen. Fortsæt med at tage ind til raglan 
samtidigt med at der lukkes 3 m af i begyndelsen 
af hver omg til der er taget ind til raglan totalt 19 
(21) 24 gange. Sæt m på en nål. 

MONTERING:
Venstre forkant: Saml 1 m op fra retsiden med p 
3 i hver omg men spring hver 4. omg over. Strik 3 
cm rib 2 r, 2 vr. Luk af.
Højre forkant strikkes på samme måde men lav 
2 knaphuller over 3 m. Det første i midten af 
mønstret, det andet hvor mønstret begynder.

HALSKANT:
Saml ca. 94 (98) 102 m op på retsiden inkl. 
maskerne på nålen og strik 3 cm rib 2 r, 2 vr. Lav 
et knaphul midt foran på 2 m.
Sy siderne og ærmesømmene sammen, sy knapper 
i. 


