
Opskrift 1642 Vandfald 

 
Ryg: Slå 115 (129) 141 (153) m op på pind nr. 3 og strik 3 p perlestrik. Begynd med 
r-p og strik nu glat til arb måler 28 (30) 31 (34) cm. 
Nu strikkes udt til ærmer i hulmønster: 
1.p: 4 r, sl o, strik til der mangler 4 m, sl o, 4 r. 
2.p: Vrang (= 117 (131) 143 (155) m). 
Strik disse 2 p i alt 10 gange (= 135 (149) 161 (173) m). 
I slutningen af de næste 2 p, slås 6 m op med løkkeopslag (= 147 (161) 173 (185) 
m). 
 
Strik nu ærmekanter således (strikkes over 10 m): 
1.p: 3 m perlestrik, 4 r, * sl o, 2 m r løs af som 2 r sm, 1 r, træk de 2 løse m over 
den strikkede m, sl o *, r til der mangler 10 m, gentag * til *, 4 r, 3 m perlestrik. 
2.p: vrang. 

Størrelse: S (M) L (XL)   
Overvidde: 
 

86 (94) 104 (114) cm   

Længde: 
 

50 (52) 56 (60) cm   

Garn: 
 

LINEA (34% hør, 29% bomuld, 37% viscose - 50 g = 215 m) 
fra Cewec 
 

Garnforbrug: 
Farve 35  
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Pinde: 
 

Pinde nr. 3 

Strikkefasthed: 27 m x 38 p i glat på pind nr. 3 = 10x10 cm 
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde. 
 

Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen, sl 
o = slå om, arb = arbejdet, db = dobbelt, omsl = omslag, 
mark = markør, opsl = opslag, udt = udtagning, indt = 
indtagning 
hul-m = ny m dannet ved udt med omsl 
vend med db-m = Vend, tag første m løst af med garnet 
foran arb, før garnet over p bag arb, så der opstår en dobbelt-
m. 

Bemærk: 
 
 
 

Blusen strikkes nedefra og op med udtagninger til ærmer i 
hulmønster og kanter i perlestrik. 
Skrå skuldre strikkes med vendepinde. 
 

Perlestrik 1.p: *1 r, 1 vr*, gentag *-* resten af p 
2.p: r over vr, vr over r. 
Gentag 2.p 
 



Disse 2 p danner mønstret (m-antallet er uændret). 
 
Når arb måler 16 (18) 19 (20) cm fra de nyopslåede ærme-m, strikkes de skrå 
skuldre således: 
1.p (r-side): r til der mangler 10 (18) 18 (18) m på p, vend med db-m,  
2.p (vr-side): vr til der mangler 10 (18) 18 (18) m, vend med db-m,  
3.p: r til 10 m før sidste vending, vend med db-m,  
4.p: vr til 10 m før sidste vending, vend med db-m. 
Fortsæt med disse vendinger til der er 4 vendinger i hver side.  
Næste p (r-side): r resten af p. 
Næste p: vrang hele p. 
Halskant:  
1.p: 50 (56) 62 (67) r, 47 (49) 49 (51) m perlestrik, 50 (56) 62 (67) r 
2.p: 50 (56) 62 (67) vr, 47 (49) 49 (51) m perlestrik, 50 (56) 62 (67) vr. 
Luk af i r. 
 
Forstykke: Strikkes som ryggen til der er taget ud til ærmer og der er 147 (161) 173 
(185) m, placér mark på hver side af den midterste m. 
Strik ærmekant som på ryggen, og samtidig vandfald og V-hals således: 
1.p: Strik ærmekant som på ryggen, r til 1 m før næste mark, sl o, 1 r, flyt mark, sl 
o, 1 r, sl o, flyt mark, 1 r, slo, r til der er 10 m tilbage, ærmekant som på ryggen. 
2.p: vrang (m-antallet øget med 4 m). 
3.p: Ærmekant som på ryggen, r til 2 m før næste hul-m, 2 r sm, sl o, 1 r, flyt mark, 
sl o, r til mark, sl o, flyt mark, 1 r, sl o, 2 r dr sm, r til der er 10 m tilbage, ærmekant 
som på ryggen. 
4.p: som 2.p (m-antallet øget med 2 m). 
Strik 3.-4.p til der er lavet 15 hulrækker (= 61 m mellem hul-m). 
 
Fjern mark og fortsæt herefter med V-hals således: 
1.p: ærmekant som på ryggen, r til 1.hul-m, sl o, 1 r, sl o, r til næste hul-m, sl o, 1 r, 
sl o, r til der er 10 m tilbage, ærmekant som på ryggen.  
2.p: Vrang (m-antallet øget med 4 m). 
3.p: ærmekant som på ryggen, r til 2 m før næste hul-m, 2 r sm, sl o, 1 r, sl o, r til 
næste hul-m, sl o, 1 r, sl o, strik 2 r dr sm, r til der er 10 m tilbage, ærmekant som 
på ryggen. 
4.p: som 2.p (m-antallet øget med 2 m). 
Strik 1.-4.p til der er yderligere 14 hulrækker (= 103 m mellem hul-m). 

 
Strik nu lige op således:  
1.p (r-side): ærmekant som på ryggen, r til 1.hul-m, *sl o, 1 r, sl o*, r til 4.hul-m  
(yderst i vandfaldet), sl o, 1 r, sl o, r til der er er 10 m tilbage, ærmekant som på 
ryggen. 
2.p: Vrang. 
Strik disse 2 p til ærmegabet er lige så højt som på ryggen.  
Strik venderækker til skulder som på ryggen og fortsæt med hulmønster som 
beskrevet på hver side af vandfaldet.  
Halskant:  
1.p: 50 (56) 62 (67) r, strik perlestrik over vandfaldets m inkl de 3 m i hulmønster, 
50 (56) 62 (67) r. 



2.p: 50 (56) 62 (67) vr, perlestrik over vandfaldets m inkl de 3 m i hulmønster, 50 
(56) 62 (67) vr. 
Luk af i r. 
 
Montering: Skuldersømmene syes sammen fra retten med maskesting. Damp 
sømmen let under et fugtigt stykke, sy sidesømme sammen med madrassting. Hæft 
ender. Se vaskeanvisning på banderolen. 
 
 
   
Design: Lis Skov Isle 


