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Side 2

Str. 8 år (10-12 år) XS (S/M) L (XL)

Arbejdets overvidde, cm: 75 85 95 105 125 135

Hel længde cm: 55 57 59 61 63 65

Forbrug, ngl.:  6 7 8 9 10 11

Pinde: Rundpind 6 mm

Tilbehør: Hjælpepind, der passer til pind 6 mm

Kvalitet: Bumbo Magic Unicolor

Strikkefasthed: 16 m = 10 cm

OM DETTE DESIGN
Hættetrøjen er designet med snoningsmønstre foran 
på sweateren og et bredt ribmønster på bagsiden og 
på hætten. Den er strikket nedefra og op samt frem og 
tilbage, og der er derfor montering op langs siderne på 
trøjen og på ærmerne. Hætten strikkes på. 

Strikkefastheden og målene i opskriften er oplyst ud fra 
strik eller hækling, som er vasket og tørt. Derfor er det 
vigtigt, at du laver en strikkeprøve i garnet, inden du går 
i gang. Vask prøven efter anvisningen og lad den tørre, 
inden du tæller dit maskeantal indenfor 10x10 cm. Måske 
skal du justere pind/nål op eller ned i str. for at ramme den 
angivne strikkefasthed. 

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Snoninger med 12 m og med 8 p mellem.

Snoning 1: Sæt de første 6 m på en hjælpep foran arb, 
strik de sidste 6 m r og dernæst de 6 m fra hjælpep.

Snoning 2: Strikkes på samme måde, men her skal de 6 m 
fra hjælpep bag arb.

OPSKRIFT
Ryg
1: Slå 64 (72) 80 (88) 96 (104) m op på p 6 mm og strik 5 
cm rib (4 r, 4 vr). OBS! På rts skal de midterste 4 m være 
vr, så der startes og sluttes med 2 r eller 2 vr, for ellers går 
mønsteret på forstykket ikke op.

2: Rts: Strik 6 (10) 14 (18) 22 (26) r, fortsæt ribmønsteret 
over de næste 52 m (gælder alle str), slut med 6 (10) 14 
(18) 22 (26) r.

3: Vrs: Strikkes som m viser.

4: Strik, indtil hele arb måler 39 (40) 41 (42) 43 (44) cm.

5: Luk 6 m af i hver side til ærmegab.

6: Strik, indtil ærmegabet måler 17 (18) 19 (20) 21 (22) cm.

7: Sæt de midterste 28 m på en hjælpep (gælder alle str) 
og strik hver side færdig for sig. Hér sættes 4 m mere i 
hvile mod halsen.

8: Luk de resterende m af.

Forstykke
1: Strikkes som beskrevet på ryggen, men hér strikkes 
snoninger.

2: Første p efter ribben strikkes således: 6 (10) 14 (18) 22 
(26) m r, 4 vr, 4 r, 4 vr, 12 r, 4 vr, 12 r, 4 vr, 4 r, 4 vr og 6 (10) 14 
(18) 22 (26) r.
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I nogle tilfælde kan der komme ændringer eller tilføjelser i en allerede udgivet opskrift. Er du i tvivl om noget i denne opskrift, anbefaler vi, at du 
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3: Herefter strikkes, som m viser, men på 5. p strikkes 
snoning 1 og snoning 2 over de 2x12 m r, og herefter 
strikkes der snoninger på hver 8. p.

4: Fortsæt, indtil hele arb måler 50 (52) 54 (56) 58 (60) 
cm (husk ærmegab). Sæt m på hjælpep som på ryggen, 
og strik hver side færdig for sig med 4 m mere i hvile mod 
halsen. Strik, indtil ærmegabet har samme længde som 
på ryggen. 

Luk af.

Hætten
1: Samme fremgangsmåde og samme antal m til alle str.

2: Sy skuldersømmene.

3: Start på vrs midt på forstykket. Strik 2 m fra midterste 
vrangbort, strik de hvilende m, som m viser, strik 10 m op 
over skulderen. Strik de hvilende m fra ryggen, strik 10 m 
op over næste skulder og strik de sidste hvilende m.

4: På næste p slås 6 m op først og sidst på p, og der tages 
ud til 20 m ved de 10 m over hver skulder. Så kommer 
ribmønstret til at passe hele vejen rundt, men de første 8 m 
og de sidste 8 m strikkes vr på rts og r på vrs. Hvor der er 
snoninger, strikkes 4 r, 4 vr og 4 r.

5: Der er nu 124 m på p.

6: Når hætten måler 35 cm, lukkes af i rib.

Ærmer
1: Slå 32 (32) 40 (40) 48 (48) m op på p 6 mm, strik rib som 
beskrevet på ryggen, så rts startes og sluttes med 2 r.

2: Herefter strikkes glatstrik, hvor der på første p tages 4 
m ud jævnt fordelt. Herefter tages 1 m ud først og sidst på 
hver 6. p, indtil der er 64 (66) 68 (70) 72 (74) m. Strik, indtil 
hele arb måler 53 (54) 55 (56) 57 (58) cm eller har det 
ønskede længde.

3: Luk af og strik et ærme magen til.

Montering
1: Sy sidesømme.

2: Sy hætten sm og sy kanten til forstykkets midterste m.

3: Sy ærmesømmene undtagen de sidste 4 cm, som sys 
sm med de aflukkede m i ærmegabet.

4: Sy ærmerne i og hæft ender.

5: Læg sweateren i vand og træk den i facon.
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