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 Trøje med falske snoninger og huller.  
 
Str: Medium. 
Trøjens overvidde ca. 90 cm. 
 
Mønster: 
1. p: 2 vr, 3 r, 2vr – gentages omg. ud. 
2. p: 2 vr, 3 r, 2 vr - gentages omg. ud. 
3. p: 2 vr, 1 m løs af, 2 r, træk den løse m over de to retm, 2 vr - 
gentages omg. ud. 
4. p: 2 vr, 1 r, 1 slo, 1 r, 2 vr - gentages omg. ud. 
De 3 retm danner en ’snoningssøjle’. 
 
Garn:   
Rustik. (80% uld og 20% polyamid).  400 g 
Løbelængde: 50 g ~ ca. 200m. 
 
Rundpinde og strømpepinde nr. 3 og 3½ 
 
Strikkefasthed på p nr. 3½ i mønster: 
Bredde:10 cm = 32 m (let strakt) 
Højde: 10 cm = 40 pinde 
 
Bul: 
Slå 254 m op på p nr 3. Strik frem og tilbage 15 p ret. 
Luk 1 m af i begge sider. Disse to aflukkede m er kantm.  til når retkanten forneden skal sys sammen.  
Skift til rundp nr. 3½ og tag på første pind jævnt ud til 294 m. Fortsæt i mønster og strik rundt til arb måler ca. 
37 cm. 
På 4. omg i mønstret lukkes nu 13 m i hver side til ærmegab. Sørg for at fordele de 13 m så der er en 
’snoningssøjle’ i midten af de 13 aflukkede m. Det er en slags ”sidesøm”. 
Lad arbejdet hvile mens ærmerne strikkes. Senere strikkes det hele sammen til 
bærestykket. 
 
 
Ærmer: 
Slå 48 m op på p nr 3. Strik frem og tilbage 9 p ret. 
Luk 1 m af i begge sider. Disse er kantm.  til sammensyning af retkanten. 
Skift til strømpep nr. 3½ og tag jævnt ud til 56 m. Strik rundt i mønster. Sørg for at lægge de 
tre retmasker i mønstret så de ligger over omgangens samling. (På 4. og 1. p). Denne 
’snoningssøjle’ markerer ”ærmesømmen”. 
 Når der er strikket 4 omg rundt, begynder ærmeudtagning: Der samles en maskelænke op 
på hver side af de tre retm. på hver 4. omg. Strik maskelænken drejet ret. Fortsæt til der er 
112 m på omgangen. De udtagne m strikkes efterhånden med i mønstret. 
Strik til ærmet måler ca. 42 cm.  
Slut med 4. omg  i mønstret, hvor der lukkes for 13 m. Sørg for at ’snoningssøjlen’, der 
markerer ”ærmesømmen”, er midt i de 13 aflukkede m.   
Lad arbejdet hvile og strik et ærme mere. 
 
Bærestykke:  
Sammenstrikningen af bul og ærmer. 
Forstykket: 4 vr, 18 gange mønsterrapport, 4 vr. I alt 134 m. Sæt en mærketråd. 
Ærme: 4  vr, 13 gange mønsterrapport, 4 vr. I alt 99 m. Sæt en mærketråd. 
Ryg: som forstykke. Sæt en mærketråd. 
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Ærme: Som det første ærme. Sæt en mærketråd i en anden farve. Denne skal markere omgangens start. 
Der er nu 466 m på omgangen. Strik rundt i mønster. (Vrangm over vrangm, da der er flere vrangmasker ved 
overgangen mellem bul og ærmer). Det kan være en fordel at lægge en markering af denne første omgang midt 
foran, så der kan måles strikkehøjde fra dette mærke. 
Raglanindtagninger:  
4. omg. efter sammenstrikning: Strik til 3 m før mærketråden: 2 vr sm, 2 vr, 2 vr sm. Mærketråden skal forblive 
samme sted – mellem de to vrangm. Gentages ved alle fire mærketråde. 
7. omg. efter sammenstrikning: Som 4. omg efter sammenstrikningen. 
10. omg. efter sammenstrikning: Som 4. omg efter sammenstrikningen. 
13. omg. efter sammenstrikning: Som 4. omg efter sammenstrikningen. 
Så passer mønstret hele vejen rundt og der er nu 434 m på omgangen. 
Strik til bærestykket måler 6½ cm målt midt foran. Nu tages en m ind i hver mønsterrapport således: 
Den sidste vrangm og den første retm i en ’snoningssøjle’ strikkes ret sammen.  
Fortsæt i mønster med vr over vr og ’snoninger’ og huller som hidtil. Tre vrangm mellem hver ’snoningssøjle’. 
På omgangen er der 372 m. 
Strik til bærestykket måler 12 cm. Indtag igen en m i hver rapport. ’Snoningssøjlens’ 3. retm strikkes drejet 
sammen med den næste m. Nu er der to vrangm mellem hver ’snoningssøjle’. På omgangen er der 310 m. 
Strik til bærestykket måler 13½ cm. 
 
Nu formes halshullet ved at der strikkes vendepinde, stadig i mønster. Efter hver vending startes med at slå 
garnet om p inden der strikkes tilbage. Marker hver vending. Disse markeringer gør det lettere at tælle op til 
næste vending.  Omslagene medvirker til at undgå huller hvor der er vendt. Disse omslagsm tæller ikke med i 
masketallet (310m).  
Start vendepindene: 
Ved omgangens start brydes garnet. Maskerne på forstykket flyttes fra venstre p over på højre p uden at blive 
strikket. Stop 5 m før mærketråden til ærmet. Dette sted markerer første vending. Vi er nu i højre side af 
forstykket 5 m. før mærket. Nu strikkes igen, fra retsiden,  i mønster hen over ærme, ryg og ærme indtil 6 m. 
efter mærketråden, der markerer oprindelig omgangsstart. Der er altså strikket 6 m ind på forstykket. Vend. 
Husk omslag. Strik til 7 m før sidste vending. Vend. Fortsæt til der er vendt 10 gange i hver side. I begge sider er 
der ved vendinger sat 63 m. af. Over nakken sluttes med 2. mønsterp.  
 
 
Halskant: 
Skift til p nr. 3.  
Strik herefter ret frem og tilbage.  
1. p: ret. Ved vendemaskerne strikkes omslaget sammen med enten den foregående eller den efterfølgende m 
for at undgå huller. Samtidig tages jævnt ind fra 310m til 248m ved at strikke de to vrangmasker sammen. 
2. - 8. p: ret 
9. p: 3 r, * 2 r sm, 3 r *. Gentages. (199 m) 
10. – 11. p: ret. 
12. p: vrang. 
14. – 18.p: ret. 
19. p: 1 r, * 2 r, 2 r sm *. Gentages. Slut med 2r. (150 m) 
20. – 23.p: ret. 
24. p: Vrang. 
25. – 28.p: ret. 
29. p: 2r, * 2 r sm, 2 r * Gentages.  (113m) 
30. – 34.p: ret. 
Luk meget løst af i ret. 
 
Sy halskant, ærmekanter og kanten forneden sammen.  
Sy hullerne under ærmerne sammen. 


