
Best. nr: 23190-2012  Garn: Emma 1 ngl. =  100 g 100% bomuld
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DAMETRØJE 

Størrelse:: S (M) L
Materialer:
3 (3) 4 ngl fv 834 mint
1 knap ca. 15-20 mm

Strikkepinde: 3mm
Bredde: ca. 90 (98) 106 cm
Hel længde: ca. 48 (50) 52 cm
Ærmelængde: ca. 44 (45) 46 cm



FALKGARN

BESKRIVELSE: 

STRIKKE FASTHED:
23 m og 35 p hulmønster på pind 3 = 10 x 10 cm. 
OBS: kontroller strikkefastheden nøje. Strikker du 
for fast, byt til grovere pinde. Strikker du for løst, 
byt til tyndere pinde. Stemmer strikkefastheden ikke 
får arbejdet forkerte mål og det angivne garnforbrug 
ændres.

Den yderste m i hver side = kantm strikkes r alle omg 
og indgår ikke i hulmønstret.

Tag ind i begyndelsen af omg: 2 m ret sammen
Tag ind i slutningen af omg: 2 m sammen i de 
bagerste maskeled

HULMØNSTER:
Gentag X X
Omg 1 (vrangen): vr
Omg 2: 1 r X 2 r sammen, slå om, 3 r, slå om, tag 1 m 
løs af, 1 r, træk den løse maske over, 1 r X
Omg 3 (vrangen): vr
Omg 4: 3 r X slå om, tag 1 m løs af, 2 r sammen, træk 
den løse maske over, slå om, 5 r X slut sidste omg med 
3 r i stedet for 5 r.
Gentag omg 1 – 4.

Tips! Læs hele teksten igennem, inden du begynder 
dit arbejde, så du ikke mister nogen detaljer.

BAGSTYKKE: 
Slå 107 (115) 123 m op på p 3 og strik retstrik 3 cm, 
sidste omg fra retsiden. Nu strikkes der hulmønster 
som forklaret ovenfor. Når arbejdet måler 29 (30) 31 
cm lukkes 2-2-1 m af i hver side til ærmegab. Indtag-
ning 1 gang i hver side indenfor kantm på hver anden 
pind, i alt 9 (13) 13 gange. Når arbejdet måler 46 (48) 
50 cm luk de midterste 31 (33) 33 m af til nakken og 
hver side strikkes for sig. Luk yderligere 1 – 1 m af. 
Luk lige af til skulderen når hele arbejdet måler 48 
(50) 52 cm.

VENSTRE FORSTYKKE:
Slå 51 (59) 59 m op på p 3 og strik retstrik 3 cm, 
sidste omg fra retsiden. Nu strikkes der hulmønster 
som forklaret ovenfor. Når arbejdet måler 29 (30) 31 
cm lukkes 2-2-1 m af til ærmegab. Indtagning 1 gang 
i hver side indenfor kantm på hver anden pind, i alt 9 
(13) 13 gange. Når arbejdet måler 40 (42) 44 cm luk 
9-2-2-1-1 (14-2-2-1-1) 10-2-2-1-1 m af til halsen. 
Luk lige af til skulderen når hele arbejdet måler 48 
(50) 52 cm som på bagstykket.

HØJRE FORSTYKKER:
Slå op som på venstre forstykke og strik på 
samme måde, bare modsat.

ÆRMER:
Slå 59 (59) 59 m op på p 3 og strik retstrik 3 cm, 
sidste omg fra retsiden. Nu strikkes der hulmøn-
ster som forklaret ovenfor. Når arbejdet måler 5 
cm tag 1 m ud i hver side indenfor kantm. Gentag 
udtagning med 3,5 (3) 2,5 cm mellemrum til der 
er 77 (81) 85 m på pinden. Hulmønstret øges så 
vidt muligt i siderne, alt efter som maskeantallet 
øges. Når hele arbejdet måler 44 (45) 46 cm 
lukkes 2-2-1 m af i hver side til ærmegab. Indtag-
ning 1 gang i hver side indenfor kantm. Gentag 
indtagningen på hver anden pind ialt 22 (24) 25 
gange. Nu lukkes 2 m af i hver side. Luk alle m af 
i r. Strik yderligere 1 ærme.

MONTERING:
Læg delene ud på et håndklæde, og læg et fugtigt 
viskestykke over, lad tørre.

Sy skuldrene sammen. 

Halskant: Saml 104 (108) 108 m op på p 3 og 
strik retstrik i 2,5 cm, sidste omg fra vrangen. 
Luk af i r.

Højre forkant: Saml 1 m op fra retsiden med p 3 
i hver omg men spring ca. hver 6. omg over. Strik 
r. Lav 1 knaphul midt på kanten ca. 1,5 cm fra 
overkanten. Knaphul = luk 2 m af, og de tages 
op på næste omg. Når hele kanten måler 2,5 – 3 
cm, sidste omg fra vrangen. Luk af i r. Venstre 
forkant strikkes som højre men uden knaphul. Sy 
sidesømmene sammen, anvend kantm til sømrum.


