
 

 
Opskrift 3507/2 Miss V 

 

Str:  S (M) L (XL)  

Brystvidde: 86 (96) 106 (116)  

Hel længde: 51 (52) 54 (55)     

  

Garn: Papyrus (78% bomuld, 22% silke) 50 g=120 m 

Miranda (43% bomuld, 34% acryl, 23% hør) 50 g=145 m 

Novara (40% bomuld, 20% acryl, 40% microfiber) 50 g=150m 

Garnmængde 

Garn 1: Papyrus fv 22 2 (2) 3 (3) ngl  

Garn 2: Miranda fv 39 2 (2) 3 (3) ngl  

Garn 3: Novara  fv 8 2 (2) 3 (3) ngl  

Pinde:   Rundpind 4,5 – 60 eller 80 cm  

Strikkefasthed: 18 m = 10 cm på pinde 4,5 

Forkortelser:  m = maske 
 r = ret 
 vr = vrang 

 slo = slå om 
 oms = omslaget 

 dr = drejet 
 sm = sammen 

 indt = indtagning 
udt = udtagning 

 
For- og bagstykke strikkes frem og tilbage hver for sig og sys 

sammen til sidst.  
Der strikkes først to trekanter, som samles, når bredden er 

opnået. Herefter strikkes stykket samlet. 
Igennem hele arbejdet strikkes første og sidste m r på r-siden 

og vr på vr-siden. 

 

Ryg/Forstykke: Slå 3m op på p 4,5 med garn 1 og strik vr (1.p er vr-siden).  

Strik nu udtagningsmønster A1: 

1.p: 1r slo, r til der mangler 1m, slo, 1r 

2.p: 1vr, strik oms dr-vr, vr til der mangler 2m, strik oms dr-

vr, 1vr 

 



OBS: 

9.,13.,17. (11.,15.,19.) 13.,17.,21. (15.,19.,23.)p: 1r, slo, vr 

til der mangler 1m, slo, 1r. 

Fortsæt til der er 31 (35) 39 (43)m. 

Skift til garn 2, og sæt markør i midterste m (som hjælp til 

placeringen af mønstrene). 
1.p: 1r, slo, ret til der mangler 1m, slo, 1r. 
2.p: 1vr, strik oms dr-r, r til der mangler 2m, strik oms dr-r, 

1vr. 
Strik mønster A1 2 gange (4p). 

 
Fortsæt med udtagningsmønster A1, mens du strikker 

mønster A2 (knopmønster) 
- knoppen strikkes således: 

1. 1r, slo, 1r i m, vend (3m) 
2. 1vr, 1 dr vr, 1 vr, vend (3m) 

3. 1 r foran og bagved i m i de næste 3 m (6m), træk 5m over 
yderste m én ad gangen (1m) 

 
Knopperne placeres som beskrevet i mønster A2 (tæl ud fra 

din markerede midter-m). 
Gentag A2, til der er 3 knop-rækker.  

Afslut, når du har 18p med garn 2 (= 49 (53) 57 (61)m). 
 

Skift til garn 3, og strik: 
1.p: 1r, slo, vr til der er 1m tilbage, slo, 1r. 
2.p: 1vr, strik oms dr-vr, vr til der er 2m tilbage, dr-vr, 1vr. 

Strik mønster A1 1 gang, og begynd så mønster A3 højre 
side (hulmønster). 

Hullerne placeres som beskrevet i mønster A3 (tæl ud fra din 
markerede midter-m). 

Strik 2p mønster A3, og lad arb hvile. 
Der er nu  55 (59) 63 (67) m, og det måler ca 21,5 (24) 26,5 

(29) cm målt langs kanten. 
 

Strik endnu en trekant magen til, MEN vær opmærksom på, at 
mønster A3 er forskelligt på højre og venstre side. 

 
Så skal de 2 trekanter samles:  

1.p: 1r, slo, r resten af første trekant, slå 1m op, anden 
trekant strikkes r til der mangler 1m, slo, 1r.  

2.p: 1vr, strik oms dr-vr, vr til der mangler 2m, strik oms dr-
vr, 1vr. 

Nu er de to trekanter samlet til ét stykke. Marker den ny-
opslåede maske (=midter-m), her tælles mønstret ud fra. 
Fortsæt udt. som i A1 og hul-mønster jf. mønster A3, først A3 

venstre side og efter midter-m A3 højre side.  
 



Samtidig tages der 1 m ind på hver side af midter-m på 

retsiden således: strik som mønstret viser til 2m før midter-m, 
2r dr-sm, 1r (= midter-m), 2r sm. 

Fortsæt således, til der er 3 (4) 5 (6) rækker huller i alt. Afslut 
med 2p glat efter sidste hulrække. 

 
Igennem resten af arbejdet skal de 3 midterste masker være 

glat, altså r på retsiden og vr på vrangsiden. 
  

Skift til garn 2, og strik: 

1.p: Som mønster A1 med midterindt.  
2.p: 1vr, 1dr-r, r til 1m før midter-m, 3vr, r til der mangler 

2m, 1dr-r, 1vr. 
3.-6.p: Som mønster A1 med midterindt. 

 
Nu strikkes mønster A4 (halemønster). 

Halerne placeres som beskrevet i mønster A4 (tæl ud fra din 
markerede midter-m) 

 
- halen strikkes således: 

1. Slå 5 nye m op efter den strikkede m, vend. 
2. Strik r samtidig med at de 5 nye m lukkes af igen i r, vend. 

3. Flyt "halemasken" til højre p uden at strikke den igen. 
 

Gentag mønster A4 med mønster A1 med midterindt., til der 
er 4 rækker haler. 

Strik 4p mønster A1 med midterindt.  
Afslut med: 
1.p: Som mønster A1 med midterindt.  

2.p: 1vr, 1dr-r, r til 1m før midter-m, 3vr, r til der mangler 
2m, 1dr-r, 1vr. 

 
  

Skift til garn 3, og strik:  
1.p: Som mønster A1 med midterindt.  

2.p: 1vr, 1dr-r, r til 1 m før midter-m, 3vr, r til der mangler 
2m, 1dr-r, 1vr. 

3.p: som 1.p 
4.p: som 2.p 

 
Skift til garn 1, og strik: 

1.p: Som mønster A1 med midterindt.  
2.p: 1vr, 1dr-r, r til 1m før midter-m, 3vr, r til der mangler 

2m, 1dr-r, 1vr. 
3.og 4.p: Mønster A1 med midterindt. 

 
Nu strikkes mønster A5 (trekant-hulmønster). 

Mønstret placeres som beskrevet i mønster A5 (tæl ud fra din 
markerede midter-m) 
 



Når mønstret er færdig, strikkes 2p mønster A1 med 

midterindt. 
Afslut med: 1.p: Som mønster A1 med midterindt.  

2.p: 1vr, 1dr-r, r til 1 m før midter-m, 3vr, r til der mangler 
2m, 1dr-r, 1vr. 

 
Skift til garn 3, og strik:  

1.p: Som mønster A1 med midterindt.  
2.p: 1vr, 1dr-r, r til 1 m før midter-m, 3vr, r til der mangler 
2m, 1dr-r, 1vr. 

3.p: som 1.p 
4.p: som 2.p 

  
Skift til garn 2, og strik: 

1.p: Som mønster A1 med midterindt.  
2.p: 1vr, 1dr-r, r til 1 m før midter-m, 3vr, r til der mangler 

2m, 1dr-r, 1vr. 
 

Her begynder indt. til skulder: 
Hver ret-p strikkes nu således: 1r, 2r dr-sm, mønster og 

midterindt. til der mangler 3m, 2r sm, 1r. 
 

Nu strikkes mønster A6 (miniknude/stjernemønster). 
Miniknude/stjernerne placeres som beskrevet i mønster A6 

(tæl ud fra din markerede midter-m). 
 

- miniknude/stjerne strikkes således: 
1. 2r dr-sm, lad de 2m blive på venstre p, slo, 2r sm, lad de 
2m blive på venstre p, 1r i 1.m (=4m) 

2. Træk 3.og 4.m hen over de 2 yderste m på højre p (=2m). 
 

Strik mønster A6 én gang og derefter  
1.p: Som skulderindt. med midterindt. 

2.p: 1vr, r til 1 m før midter-m, 3vr, r til der mangler 1m, 1vr. 
 

Skift til garn 3, og strik: 
1.p: Som skulderindt. med midterindt. 

2.p: vr 
 

Nu strikkes mønster A7 (lille knude/vrangmaske). 
Den lille knude/vrangmaskerne placeres som beskrevet i 

mønster A7 (tæl ud fra din markerede midter-m). 
Gentag mønster A7 med skulderindt. til der er 4 rækker med 

små knuder/vrangmasker. 
 

Skift til garn 1, og strik: 
1.p: Som skulderindt med midterindt.  

2.p: r 
 



Nu strikkes mønster A8 (hjertehuller). 

Hjertehullerne placeres som beskrevet i mønster A8 (tæl ud 
fra din markerede midter-m). 

 
Strik nu: 

1.p: Som skulderindt med midterindt.  
2.p: r 

3.p: som 1.p 
4.p: Luk af i r 

  

Strik et stykke magen til. 

   

Ærmer og 

Montering: Sy skuldersømmene sammen ret mod ret.  

 

Ærmer: Mål fra skuldersømmen 18 (19) 20 (21)cm ned af 

sidesømmen, og marker.  

Saml ca. 69 (73) 77 (81) m op fra r siden imellem mærkerne,  

og strik rib (1r, 1vr) ca. 6 (6) 7 (7) cm, luk af i r fra r-siden. 

Lav det andet ærme på samme måde.  

Nederste kant: Saml ca. 132 (146) 160 (174) m op forneden i 
kanten fra r-siden, strik ca. 3 (3) 4 (4) cm rib (1r, 1vr), luk af i 

r fra r-siden.   
Hæft alle ender. Vask og stræk blusen ud i angivne mål. 

 




