
Opskrift 4312 Syrenen  

 
 

Str:   S (M) L (XL)

 XXL 

Brystvidde : 90 (100) 110 (120) 130 cm 

Hel længde: 54 (56) 58 (60) 62 cm  

Ærmelængde: 19 (20) 20 (21) 21 cm

  

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

Garnmængde 

Papyrus   6 (6) 7 (7) 8 ngl 

Pinde:   Rundpind 3½ (60 og 40 cm)  

Strikkefasthed: 18 m i mønster = 10 cm på pinde 3½ 

Mønster: 1.p: 2 r, *sl o, 2 r dr sm*, gent *-* til der mangler 2 m, 2 r 

2.p: vr 

3.p: r 

4.p: som 2.p 

5.p: 2 r, *2 r sm, sl o*, gent *-*, til der mangler 2 m, 2 r 

6.-8.p: som 2.-4.p 

Ryg: Slå 84 (92) 102 (110) 120 masker op, strik første pind vrang, 

(vrangsiden) 2. pind ret, 3. pind vrang. Strik så mønster (se ovenfor 

eller diagrammet).  

Strik til ryggen måler 54 (56) 58 (60) 62 cm.  

Lad arbejdet hvile. 

Forstykke: Strikkes som ryggen, til arbejdet måler 46 (48) 50 (52) 54 cm. 

Luk til hals for de midterste 18 (20) 22 (24) 26 m, og strik hver 

skulder strikkes færdig for sig således: 

Luk i halsiden på hver anden pind for 3-2-2-1-1 (3-2-2-1-1) 3-2-2-1-

1-1 (3-2-2-1-1-1) 3-2-2-2-1-1-1 masker.  

Strik lige op, til samme længde som ryggen, og lad de resterende 24 

(27) 30 (33) 35 m hvile. 

Strik den anden skulder på samme måde. 

Ærmer:  Slå 70 (72) 72 (74) 74 m op og strik mønster som på kroppen. Når 

ærmet måler 19 (20) 20 (21) 21 cm, lukkes alle masker løst af. 

Montering: Læg forstykke og ryg ret mod ret, og saml skuldersømmen således: 

Strik 1 m fra ryg og 1 m fra forstykke sammen. Gentag og træk 

bageste m over den sidst strikkede. 

Lad nakkens masker hvile. 

Halskant:  Strik m op i forstykkets halsudskæring og de strik de hvilende m fra 

nakken (= 110 (112) 114 (116) 118 m). 

Strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). Luk maskerne jævnt af.  

Sy ærmerne på, og sy sidesømmene sammen.  




