
1346 BREDSTRIBET MOHAIRTRØJE
Silhuet: Løs trøje med langt smalt ærme.
Str: (S) M (L) XL/XXL 
Overvidde: (98) 106 (114) 122 Modellens mål i cm 
Hel længde: (70)  70  (70)  70 Modellens mål i cm
Garn:  MOHAIR+WOOL ONIONKNIT
Garnforbrug: (3) 4 (5) 6 ngl. fv. 316 marine blå
 (3) 4 (5) 6 ngl. fv. 302 sort
Vejledende pinde:  Rundp nr. 4,5 (80cm), nr. 4,5 (40 cm), nr. 5,5 (80 cm) + Jumperp nr. 4,5 og 5,5.
Find inspiration på www.onion.dk

LUKSUS BLANDING

50% Mohair + 50% Wool  
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1346 BREDSTRIBET MOHAIRTRØJE 
 
Silhuet: Løs trøje med langt smalt ærme. 
 
Str: (S) M (L) XL/XXL  
   
Overvidde: (98) 106 (114) 122 Modellens mål i cm  
Hel længde: (70)  70  (70)  70 Modellens mål i cm 
 
Garn:  MOHAIR+WOOL ONIONKNIT 
 
Garnforbrug: (3) 4 (5) 6 ngl. fv. 316 marine blå 
 (3) 4 (5) 6 ngl. fv. 302 sort 
  
Vejledende pinde:  Rundp nr. 4,5 (80cm), nr. 4,5 (40 cm), nr. 5,5 (80 cm) + Jumperp nr. 4,5 og 5,5. 
 
Strikkefasthed: 15 m x 21 pinde glatstrikning = 10 cm x 10 cm på nr. 5,5.  
 
Opnå det gode resultat: 
Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er vigtigt at overholde strikkefastheden, for 
at opnå det gode resultat, samt for at den angivne mængde garn ifølge opskriften passer. 
 
Stribemønster:  
20 pinde glat/20 omgange (v. rundpind) med blå  
20 pinde glat/20 omgange (v. rundpind) med sort  
Gentag disse 40 pinde/omgange. 
 
Ryg og forstykke:  
Slå (162)172(184)198 m op på rundp nr. 4  med sort (pas på ikke at slå for stramt op - brug evt. 2 pinde nr. 3,5 til 
opslåningen). Strik rib:1 ret, 1 vr.  Fortsæt i rib til ribben måler 5 cm.  
Skift til p nr. 5,5 og fortsæt i stribemønster - På den første omgang tages jævnt ind til (148) 160 (170) 184 m. 
Når der er strikket 4 striber og (10) 8 (6) 4 p - Sæt mærketråde som inddeling af maskerne til forstykke og ryg; (74) 
80 (85) 92 m =forstykke og (74) 80 (85) 92 m =ryg. Del arb op og strik forstykke og bagstykke for sig. Disse strikkes 
frem og tilbage på rundpinden. 
 
Ryg:  
Lukkes af til ærmegab i begge sider, på hver anden p for 2,1,1, m= (66) 72 (77) 84 m. 
Når der er strikket 6,5 stribe, lukkes af til skråskulder på hver p fra ærmegabssiden for (4,4,4,5) 4,5,5,5 (5,5,5,6) 
6,6,6,6 m.  
Når der mangler 2 aflukninger i hver side, luk de midterste (28) 30(31)32 m til hals og hver side strikkes færdig for 
sig. Luk af mod halssiden, på hver anden p, for yderligere 1,1 m. Luk herefter hver skulder af uden at stramme, en 
skulder = (17)19(21)24 m.  
 
Forstykke: Strikkes som ryggen, blot med dybere hals. Når forstykket er 8 cm kortere end hele ryggen, luk de 
midterste (18) 20 (21)22 m til hals. Hver side strikkes færdig for sig. Luk af mod halssiden, på hver anden p, for 
yderligere 2,2,1,1,1 m.  
Luk af til skulder i samme højde som på ryggen. 
 
Ærme: Slå (44)46(46)48 m op på p nr. 4  med sort (pas på ikke at slå for stramt op - brug evt. 2 pinde nr. 3,5 til 
opslåningen). Strik rib: Kant m ret, strik 1 vr, 1 ret, p hen og slut med kant m ret. Fortsæt i rib til ribben måler 5 cm.  
Kantm strikkes ret på alle p. Slut fra vr-s og regulér her m-tallet til (45)47(47)49 m.  
Skift til p nr. 5,5 og fortsæt i stribemønster. Tag 1 m ud i begge sider, inden for yderste m, på hver (10.)9.(8.)7. p i 
alt (8)9(10)11 gange = (61)65(67)71 m. Bemærk! Den yderste m i begge sider er fortsat kantm og strikkes ret på alle 
p.  
Når der er strikket 4,5 stribe - lukkes 3 m af i begyndelsen af de næste 10 p. Luk de resterende (31)35(37)41m af på 
én gang. Strik et ærme magen til. 
 
Montering: Sy skuldersømmene sammen. Strik med rundp nr. 4,5 cirka (92)100(104)108 m op langs 
halsudskæringen med sort. M-tallet skal være deleligt med 2. Strik rundt i rib 1 ret, 1 vrang, i alt 2 cm. Luk tilpas løst 
af i rib. Sy ærmesømme og sy ærmerne i. 
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