
Opskrift 1619    Trøje i hulmønster i Linea. 
 
Str.:                          S     (M)     L      (XL)     XXL   
Overvidde:              88    (96)   104   (110)   119      cm. 
Hel længde:            70     (72)   72     (74)     75       cm. 
Garn:                       Linea (37 % viskose, 34 % hør, 29 % bomuld,            
                                 50 g = 215 m) fra Cewec 
Garnforbrug:           8       (9)     9       (9)      10      ngl. Linea fv.05   
                                 
Tilbehør:                  8       (8)     9       (9)      10    knapper ca. 15                       
                                  mm i diameter 
Pinde:                       Jumperpinde nr. 2½ + 3  
 
Strikkefasthed: 27 m i hulmønster = 10 cm på p nr. 3  
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere 
pinde. 
 
Kantmasker: Ønsker du kantmasker strikkes første og sidste m i 
diagrammet r på alle p i stedet for glat. Det er dog ikke nødvendigt. Vi 
har strikket de yderste masker i glat.  
 
Mønstret er deleligt med 10 m + 15 
 
Ryg: 
Slå 115(125)135(145)155 m op på p 2½ og strik 4 p ret. Skift til p 3 og 
fortsæt i hulmønster efter diagram A.  
Når arb måler 50(51)51(52)52 cm, lukkes i begge sider på hver anden 
p til ærmegab for 4,3,2,2,1,1,1,1 m = 85(95)105(115)125 m. Pas på at 
holde m-tallet korrekt, mens der lukkes til ærmegab, antallet af omslag 
og indtagninger skal være det samme, for at m-tallet ikke ændrer sig. 
Fortsæt lige op til ærmegabet måler 19(20)20(21)22 cm. Luk de 
midterste 35(35)37(37)39 m af til hals og strik hver side færdig for sig. 
Luk yderligere 1 m af i halssiden og sæt maskerne i hvil. Strik den 
anden skulder på samme måde.  
 
Venstre forstykke: Slå 55(65)65(75)75 m op på p 2½ og strik 4 p ret. 
Skift til p 3 og fortsæt i hulmønster efter diagram A. Luk af til ærmegab i 
samme højde som på ryggen. 
Efter alle aflukninger passer mønsteret igen i ærmegabssiden. 
Strik til ærmegabet måler 10(10)10(11)11 cm. Luk nu af mod halssiden 
på hver anden p for 5,3,2,2,2 m og derefter for 1 m på hver anden p fra 
retsiden, til der er samme antal masker tilbage til skulder som på 
ryggen. Strik lige op til samme højde som på ryggen. Strik skulderen 
sm: Læg retsiden af ryggen mod retsiden af forstykket og strik 1 m fra 
ryggen sammen med 1 maske fra forstykket, samtidig med der lukkes 
af (ikke for løst). 
 
Højre forstykke: Strikkes som venstre, blot spejlvendt. 
 



Ærme: Slå 65(65)65(69)69 m op på p 2½ og strik 4 p ret. De 4 "ekstra" 
m på str. XL og XXL er rigtige nok, der tages hensyn til dem, når 
diagrammet strikkes ind. 
 Skift til p 3 og strik mønster. Inddel maskerne således: Strik 0(0)0(2)2 
m glat, 65 m i mønster efter diagram A, 0(0)0(2)2 m glat. Fortsæt i 
mønster med denne inddeling, men tag samtidig 1 m ud i begge sider 
(inden for 1. m) med 2 cm´s afstand til 91(93)95(95)97 m. De nye m 
strikkes først i glat, men efterhånden som der er m nok til det, strikkes 
de med i hulmønsteret. Når arb måler 40(40)40(41)41 cm, lukkes af til 
ærmekuppel i begge sider på hver anden p for 4,2,2,2,2,2 m og 
dernæst for 1 m 13(13)13(14)14 gange. Derefter lukkes for 2,2,2,2,3,3 
m. Luk de resterende m af på en gang. Strik et ærme magen til. 
 
Montering: Sy ærme- og sidesømme. Sy ærmerne i. Strik med p 2½ 
ca. 112(112) 114(114)118 m op fra r-siden langs arbejdets 
halsudskæring og strik 3 p ret, luk af i ret. 
Strik m på p 2½ fra r-siden langs venstre forkant, ca. 3 m op for hver 4 
p. Strik 3 p ret. Luk af. 
Strik på samme måde langs højre forkant, men på 2. p (= vr-siden) 
strikkes 8(8)9(9)9 knaphuller. Det øverste 2-3 m fra kanten og de 
øvrige med jævne mellemrum derimellem. Det nederste ca. 8(8)9(9)10 
cm fra nederste kant. 
Knaphul: Luk 2 m af og slå på næste p 2 nye m op over de aflukkede.  
Sy knapperne i. Fugt arb og lad det tørre efter de opgivne mål. 
 
Design og opskrift: Cewec 
 

 
 
 



 
 


