
Retstrikket trøje i blød bomuld

Færdige mål:

Længde 59 cm.

Bredde 50 cm.

Ærmelængde 48 cm.

Opskrift:

1. Start med rygstykket og slå 90 masker op på rundpinden
2. Strik 12 rækker rib, med én ret og én vrang frem og tilbage på pinden.
3. Strik 160 rækker ret frem og tilbage. Eller til stykket måler ca. 56 cm.
4. Strik de næste 23 masker i næste række. Luk af de næste 46 masker. Der skal forblive 22 masker tilbage på 

pinden.
5. Strik de sidste 22 masker i rækken.
6. Vend arbejdet og strik de første 22 masker i rækken.
7. Vend og lav en indtagning på første maske. Strik rækken hen.
8. Vend og strik næste række fra siden ind til halsudskæring.
9. Vend og lav igen en indtagning ved halsudskæring.
10. Gentag forrige punkter, så du i alt har lavet 3 indtagninger ved halsudskæring.
11. Strik den sidste række på almindelig vis og luk af til sidst.
12. Fastgør nu garnet i den anden side. Begynd i siden. Gentag herefter punkt 7,8 og 9. strik den sidste række og 

luk af til slut. Vær opmærksom på, at du nu skal strikke vrang, for at maskerne vender rigtigt.
13. Du skal nu lave forstykket. Gentag punkt 1 og punkt 2
14. Strik 142 rækker ret, frem og tilbage. Eller til hele arbejdet måler ca. 50 cm.
15. Strik de næste 25 masker i næste række. Luk af de næste 42 masker. Der skal forblive 24 masker tilbage på 

pinden.
16. Strik de sidste 24 masker i rækken.
17. Vend arbejdet og strik de første 24 masker i rækken
18. Vend og lav en indtagning på første maske. Strik rækken hen.
19. Vend og strik næste række fra siden ind til halsudskæring.
20. Vend og lav igen en indtagning ved halsudskæring.
21. Gentag forrige punkter, så du i alt har lavet 4 indtagninger ved halsudskæring.
22. Strik den sidste række på almindelig vis og luk af til sidst.
23. Fastgør nu garnet i den anden side. Begynd i siden. Gentag herefter punkt 18, 19 og 20. strik den sidste række 

og luk af til slut. Vær opmærksom på at du nu skal strikke vrang, for at maskerne vender rigtigt.
24. Du skal nu strikke Ærmerne. Slå 46 masker op på pinden og strik 12 rækker rib.
25. Strik 12 rækker ret, og lav en udtagning i hver side ved næste række.
26. Fortsæt med at lave en udtagning i hver side på hver 13´ pind i alt 10 gange til du har i alt 130 rækker. og hele 

ærmet måler ca. 49 cm. Lav det andet ærme på samme måde.
27. Læg forstykke og bagstykke fladt ned med skuldersømmene imod hinanden, sy disse sammen med 

madrassting.
28. Læg nu hvert ærme med midten præcist ved skuldersømmen. fastgør evt. med wonderclips . Sy ærmerne fast 

med madrassting.
29. Sy alle ender ind og sy til sidst siderne sammen, samt ærmer.
30. Du skal nu lave ribkant til halsudskæring. Slå 130 masker op på pinden. Strik 8 rækker rib én ret én vrang. Sy 

den sammen i enderne så der dannes en ring.



31. Sy nu ribkanten fast på halsudskæringen. Kom godt ned i hver enkelt maske med nålen, så du får en pæn kant. 
Hæft af til slut.
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