130/1
Trøje med perlestrikmønster
i Mayﬂower Easy Care
Str.: 3/6 – 6/9 – 12/18 – 24 mdr.
Brystvidde: 50 – 55 – 60 – 63 cm.
Hel længde: 28 – 31 – 34 – 38 cm.
Garnforbrug: 3 – 3 – 4 – 4 ngl Easy Care fv. 016.
Pinde: Jumperpinde nr. 2½ + 3 mm
Tilbehør: 1 knap.
Strikkefasthed: 28 m i retstrik på p 3 = 10 cm.
Ryggen: Slå på p 2½, 71 (77) 83 (89) m op og strik 5 p perlestrik.
Skift til p 3 og mønster efter diagram, tæl ud fra midten. Strik
lige op til arb måler 16 (18) 20 (23) cm. Nu lukkes til ærmegab
i begge sider for 4,2,1,1 (5,2,1,1,1) 6,2,1,1,1 (7,2,1,1,1) m = 55
(57) 61 (65) m. Fortsæt lige op til hele arb måler 27 (30) 33 (37)
cm. Nu lukkes de midterste 15 (17) 17 (19) m af til halsudskæring og hver side strikke færdig hver for sig. Luk yderligere ved
halssiden for 2 x 1 m. Når arb måler 28 (31) 34 (37) cm, hviler de
resterende m til skulder. Strik den anden side på samme måde,
blot modsat.
Venstre forstykke: Slå på p 2½, 41 (43) 47 (49) m op og strik 5
p perlestrik. Skift til p 3 og inddel således: 36 (38) 42 (44) m efter
diagram, (start i siden som på ryggen) 5 m perlestrik = forkant.
Strik til arb måler 16 (18) 20 (23) cm. Nu lukkes til ærmegab i
starten af retsidep som på ryggen. Fortsæt lige op til arb måler
22 (25) 27 (30) cm. Nu hviler de yderste 8 (8) 8 (9) m ved forkanten til halsudskæring. Luk yderligere ved halssiden for 3,2,1,1
(3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) m. Strik lige op til arb måler 28
(31) 34 (37) cm som ryggen. Lad m hvile
Højre forstykke: Strikkes som venstre, blot modsat.
Ærmer: Slå på p 2½, 41 (43) 45 (47) m op og strik 5 p perlestrik.
Skift til p 3 og mønster efter diagram, tæl ud fra midten. På 6. p
tages 1 m ud i begge sider. Gentag denne udtagning på hver 4.
(5.) 6. (7.p) i alt 12 (12) 13 (14) gange. = 65 (67) 71 (75) m. Strik
til ærmet måler 16 (18) 22 (25) cm.
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Nu lukkes til ærmekuppel i begge sider for 4,2 (5,2) 6,2 (7,2) m.
Derefter lukkes for 1 m i starten af hver p til der er 33 (31) 31 (31)
m tilbage.
Luk til sidst for 2,3,3 m i begge sider. Luk de resterende 17 (15)
15 (15) m af på en gang. Strik det andet ærme på samme måde.
Montering: Strik skuldermaskerne sammen ved at lægge dem
ret mod ret, strik m sammen 2 og 2, en fra hver p, og luk af samtidig. Sy sidesømmene sammen. Sy ærmerne sammen og sy dem
i ærmegabene.
Halskant: Med p 2½ strikkes de 8 (8) 8 (9) hvilende m fra højre
forstykke, strik m op langs halsudskæringen, 1 m for hver aﬂukkede m og 1 m for hver p, men spring hver 3.p over, slut med de
8 (8) 8 (9) hvilende m fra venstre forstykke. Strik 5 p perlestrik,
men strik 1 knaphul på 2. p således:
Dreng: strik perlestrik til der mangler 6 m, 2 vr sm, 2 omslag, 2 r
sm, 1 vr, 1 r.
Pige: 1 r, 1 vr, 2 r sm, 2 omslag, 2 vr sm, strik perlestrik p hen.
På næste p strikkes de 2 omslag som 1 r, 1 dr.
Efter 5. p lukkes af.
Sy knappen i.

 = ret på retten og vrang på vrangen.
X = vrang på retten og ret på vrangen.
Midten
Str. 6/9-24 mdr.

Midten
Str. 3/6-12/18 mdr.

