
Opskrift 4300/2 Oversize netmasker i Papyrus silke garn  

 
Størrelse: S (M) L (XL) 

 
Overvidde  105 (115) 125 (135)  

 
Længde : 60 (62) 64 (66)  cm 

 
Garn:  Papyrus fv 17 ( 78 %  bomuld, 22 % silke) 50 gram = 120 meter 
 

Garnforbrug: 7 (8) 9 (10) ngl 
  

Pinde: Pinde 4  - rundpind 3½ ( til halskanten)  
 

Strikkefasthed: 20 m glatstrik  = 10 cm på pinde  
 18 m hulmønster  = 10 cm på pinde 4  

 
Info km = kantmaske, første og sidste m strikkes ret på alle pinde og er 

kantmaske. 
 

Ryg:  Slå op med p 4 - 104 (116) 126 (136) m op. Strik 6 pinde 
retstrikning, og tag på næste p, mens der strikkes ret (fra 

vrangsiden) ind, jævnt fordelt til 94 (106) 114 (122) m. Fortsæt med 
at strikke mønster efter diagrammet til arb måler 40 (41) 42 (43) cm. 

Sæt en mærketråd i hver side til ærmegab, og fortsæt lige op til arb 
måler 2 cm før hel længde. Sæt de midterste 34 (38) 38 (42) m på 

en nål til hals, og strik hver side færdig for sig. Luk yderligere ved 
halsen for; 2,1,1 m = 26 (30) 34 (36) m til rest til skulder, som 
sættes på en nål ved hel længde. Strik den anden side færdig på 

samme måde, blot spejlvendt.  
Forstykke:        Slå op som på ryggen, og strik som ryggen til arb måler 10 cm før hel 

længde. Sæt de midterste 26 (30) 30 (34) strik hver side færdig for 
sig. Luk yderligere ved halsen, på hver 2. p for: 4,2,1,1, = 26 (30) 34 

(36) m til rest til skulder, som sættes på en nål ved helt længde. 
Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt. 

  
Ærmer: Slå op med p 4, 42 (44) 46 (48) m, og 7 pinde ret: Fortsæt med at 

strikke efter diagrammet til ærmer, indenfor 1 km i hver side, 
SAMTIDIG når arb måler 5 (5) 6 (6) cm startes udtagninger. Tag 1 m 

ud i hver side, på hver 6. pind, til der er 76 (78) 82(86) m på pinden.  
 Strik lige op til ærmet måler 40 (41) 41 (42) cm. Luk alle m af.  

 Strik et ærme mere. 
 

Montering:  Strik skuldrene sammen.  
Halskant: Saml om på rundpind 3½ masker jævnt rundt i halsen. De hvilende 

m ved forkanterne og langs nakken strikkes ret. Strik skiftevis 1 omg 
vrang, 1 omg ret, til der er 3 riller i halsen. Luk af i ret.  

 Sy sidesømme og ærmesømme sammen. Hæft ender. Læg arb 
mellem fugtige stykker og lad det tørre  

 



Diagram ryg/forstykke/ærme 
    
O  O ► 
    
► O  O 
 
 
 

Gentag diagrammets 4 m pinden hen. Gentag diagrammets 4 pinde i højden gennem 
hele arb. 
□ = glatstrikning. Ret på retsiden, vrang på vrangsiden. 

O = slå om 

► = 1 m løs af, 2 r sm, træk den løse m over  
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