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Kun den øverste del af trøjen har knaplukning og sidder tæt om bryst og skuldre, så fokus flyttes opad fra hofter og talje. Få endnu flere 
opskrifter på strik, der slanker i Familie Journal nr. 37/2010 

TRØJE MED TERN 
Str: S (M) L- XL (XXL).Overvidde (arb): 90 (100) 110 (120) cm. 
Længde: 74 (76) 77 (78) cm. 
Ærmelængde (målt midt under ærmet): 47 (49) 49 (50) cm. 
Materialer: ”Alfa” (85% uld/15% mohair/50 g = 60 meter): 750 (800) 850 (900) g mørk lilla nr. 5037. 8 knapper (alle str). Strikkep nr. 6 og 7. 
Garn Alfa se garn klik her 
Strikkefasthed: 14 m = 10 cm i mønster på p nr. 7. 

Se forkortelser og brugertips her.
Diagram: Kan hentes ved at klikke her.

Ryg + forstk: Slå 133 (147) 161 (175) m op på p 6 og strik frem og tilb i r på hver p, til der er 10 riller. Skift til p 7 og strik videre med denne inddeling: 7 m 
riller (= forkant), 119 (133) 147 (161) m mønster efter dia, 7 m riller (= forkant). Forts med denne inddeling, men når arb måler 40 (41) 41 (42) cm laves 1 
knaphul på højre forkant sådan: Strik 2 m, luk 2 m som slås op igen på næste p. Gtg knaphul efter hver 7. cm (men de sidste 2 knaphuller laves senere i 
halskanten). Strik til arb måler 53 (54) 54 (54) cm. Luk så til ærmegab på næste p sådan: Strik 7 kantm, 26 (30) 33 (37) m mønster, luk 5 m, 57 (63) 71 
(77) m mønster, luk 5 m, 26 (30) 33 (37) m mønster, 7 kantm. Strik hver del færdig for sig. 

TIP

I stedet for det ternede strukturmønster kan man vælge at strikke trøjen i glatstrik eller bred rib

Ryg: Strik frem og tilb i mønster og luk endnu 1 m i begge sider (på hver 2. p) 4 gange = 49 (55) 63 (69) m. Strik til hel længde. Luk de midterste 21 (21) 23 
(23) m til nakke = 14 (17) 20 (23) m tilb på hver skulder. Sæt disse m på m-holder (eller luk af). 

Forstk: Strik videre med samme inddeling og luk til ærmegab som på ryg = 29 (33) 36 (40) m. Strik til arb måler 7 (7) 8 (8) cm før hel længde, sæt så de 7 
forkantm på m-holder. Luk derefter i beg af hver p fra halsens side for 4, 2, 1, 1 (5, 2, 1, 1) 5, 2, 1, 1 (5, 3, 1, 1) m = 14 (17) 20 (23) m på hver skulder. Strik 
til hel længde. Sæt m på m-holder eller luk af. 

Ærme: Slå 30 (32) 34 (36) m op og strik rundt i mønster efter dia (tæl ud fra midt på ærmet for at se hvor mønstret beg). Omg’s 1. m = mrk-m og strikkes 
hele tiden vr. Tag 1 m ud på begge sider af mrk-m efter ca. hver 5. omg, til der er 60 (64) 66 (70) m. Lad de nye m indgå i mønstret efterhånden. Strik til 
ærmet måler 47 (49) 49 (50) cm. Luk 5 m midt under ærmet på næste omg. Strik frem og tilb og luk i begge sider (på hver 2. p) for 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 
4 (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4) 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4 (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4) m. Luk rest m. Strik et ærme til på samme måde. 

Montering: Strik eller sy skuldrene sm. 

Halskant: Brug p 6 og tag først de 7 m på forkanten, strik ca. 39 (41) 43 (45) m op langs halsrundingen, medtag de 7 afsatte m på næste forkant = i alt ca. 
53 (55) 57 (59) m. Strik frem og tilb i r. Efter 2 riller laves endnu 1 knaphul. Gtg dette når halsen måler 6,5 cm. Strik endnu 2 riller og luk af. 
Sy ærmer i. Sy i knapper. 

Strikkeopskrift: Gerd Austad
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