
 

Opskrift 3504-3   Løs trøje i Novara 
 
Størrelse:         S      (M)      L      (XL) 
Brystvidde:      84     (100)   116   (124)     cm 
Længde ca.:    60     (60)     73      (73)      cm     inkl. krave 
Garn:               Novara (40 % cotton, 20 % akryl, 40% mikrofiber, 50 g = 150 m) fra Cewec 
Garnmængde:  9       (9)       11      (11)     ngl fv 01 
Pinde:              Jumperpind nr. 4, rundpind nr. 4, 40 cm og hæklenål nr. 3,5 
Strikkefasthed: 21 m i glatstrik = 10 cm 
 
Mønster:  
1. p: vrang                                                                                                                                              
2. p: ret                                                                                                                                                  
3. p: vrang                                                                                                                                                       
4. p: ret                                                                                                                                                  
5. p: vrang                                                                                                                                             
6. p: 4 ret * 2 ret sammen, 2 omslag, 2 ret drejet sammen, 12 ret * gentag* * til de sidste  masker, 2 
ret sammen, 2 omslag , 2 ret drejet sammen, 4 ret                                                                                                     
7. p: vrang, de 2 omslag strikkes 1 vrang og 1 drejet ret 
8. p: ret                                                                                                                                                  
9. p: vrang                                                                                                                                            
10. p: ret 
11. p: vrang 
12. p: 12 ret * 2 ret sammen, 2 omslag, 2 ret drejet sammen, 12 ret, gentag * * til de sidste 16 
masker, 2 ret sammen, 2 omslag, 2 ret drejet sammen, 12 r 
13. p: vrang, de 2 omslag strikkes 1 vrang og 1 drejet ret 
 
Gentag 2. – 13. p pind til arb er færdigt.  
 
Trøjen strikkes fra side til side. 
 
Forstykke: Slå 124 (124) 140 (140) m (1. forstykke). Når du er på retsiden, er begyndelsen af 
pinden øverst ved halsen. Strik mønsterpinde til arb måler ca. 32 (36) 40 (44) cm. Luk til 1. 
ærmegab (afpas mønsteret, så aflukningen gøres midt mellem hulmønsterpindene). Strik 32 (32) 
38 (38) m, luk for de næste, 42 (42) 48 (48) m, strik pinden ud, (50 (50) 54 (54) m. Strik hen til 
aflukningen, slå 42 (42) 48 (48) nye m op over de aflukkede, strik pinden ud = 1. ærmegab. 
Strik til ryggen måler ca. 21 (25) 29 (31) cm, (afpas igen mønsteret, så det er midt imellem 
hulmønsterpinden), sæt et mærke. Du er nu halvvejs. Gentag spejlvendt. Luk alle masker af ved 
færdigt mål. 
Ærmer: Saml med lille rundpind 84 (84) 96 (96) m op i ærmeåbningen, begynd midt under ærmet, 
sæt mærketråd.  
Tæl ud til mønster, så hullet er midt på ærmet. 
Strik rundt i mønster (vrangpindene strikkes ret), strik 2 m sammen 1m før mærketråden, og 2 m 
drejet sammen, efter 1. m efter mærketråden på hver 3 cm i alt 10 gange (gælder alle størrelser). 
Strik til ærmet måler 34 (34) 40 (40) cm = 64 (64) 76 (76) m. Luk maskerne af. 

Hækl 1 række fastmasker hele vejen rundt på forstykke/ryg, i hjørnerne hækles 2 fastmasker 
med 1 luftmaske imellem. Hækl 1 række fastmasker rundt på ærmerne. 
 
Skyl trøjen op, læs vaskeanvisning på banderolen. Læg arb fladt til tørre på håndklæde. 
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