
Opskrift 2923 Sindelag 

Krop: Slå 220 (236) 252 (280) 300 masker op med farve 225. Placér markører 
således: 54 (58) 62 (69) 74 m (forstykke), 112 (120) 128 (142) 152 m (ryg) 54 (58) 
62 (69) 74 m (forstykke). Strik frem og tilbage i stribemønster i rib (1 r, 1 vr) til der 
er strikket 3 striber. Skift til glat og strik lige op i stribemønster, til kroppen måler 34 
(34) 35 (35) 36 cm. Luk til ærmeåbning således: *strik til 5 (5) 6 (7) 8 m før

Størrelse: S (M) L (XL) XXL

Overvidde: 92 (98) 105 (116) 126 cm

Længde: 55 (55) 59 (60) 62 cm

Garn: JAZZ BAMBOO (50% bomuld, 50% bambus – 50 g = 
132,5 m) fra CEWEC 

Garnforbrug: 
JAZZ BAMBOO farve 225 
JAZZ BAMBOO farve 227 
JAZZ BAMBOO farve 226 
JAZZ BAMBOO farve 205 
JAZZ BAMBOO farve 203 
JAZZ BAMBOO farve 216 
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Knapper 6 (6) 6 (7) 7 

Pinde Rundpinde (40 & 60 cm) nr. 3 mm 

Strikkefasthed 24 m glat = 10 cm på pind nr. 3 
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 
eller grovere pinde 

Forkortelser m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret,  
vr = vrang, sm = sammen, sl o = slå om, indt = 
indtagning, udt = udtagning, arb = arbejdet 
1 r dr op = løft lænken mellem m på højre og venstre 
p og strik den drejet ret 

Bemærk Modellen strikkes nedefra, for- og bagstykke på én 
gang op til ærmegab, hvor der deles. Ærmer strikkes 
rundt og sys til ærmegabet til sidst. 

Stribemønster: 
(gentages) 

10 p/omg farve 225 
10 p/omg farve 227 
10 p/omg farve 226 
10 p/omg farve 205 
10 p/omg farve 203 
10 p/omg farve 216 



markering, luk 10 (10) 12 (14) 16 m af*, gentag *-* strik resten af p (= 49 (53) 56 
(62) 66 m på hver forstykke og 102 (110) 116 (128) 136 m på bagstykket). Bryd 
garnet. 
 
Ryg: Luk 2 m af til ærmegab i begyndelsen af de næste 2 (4) 4 (6) 6 p (= 98 (102) 
108 (116) 124 m). Strik lige op til ryggen måler 55 (55) 59 (60) 62 cm og lad m 
hvile. 
 
Forstykke: Luk 2 m af til ærmegab i begyndelsen af hver 2.p (i ærmesiden) 1 (2) 2 
(3) 3 gange (= 47 (49) 52 (56) 60 m). Når forstykket måler 46 (46) 49 (50) 52 cm, 
lukkes af til hals således: I begyndelsen af hver 2.p (i halssiden) lukkes for 6-2-2-2-1-
1 (6-3-2-2-1-1-1) 7-3-2-2-1-1-1 (7-3-2-2-1-1-1-1) 7-3-2-2-2-1-1-1 m (= 33 (33) 35 
(38) 41 m). Fortsæt lige op til samme længde som ryggen og lad m hvile. 
Strik det andet forstykke på samme måde (spejlvendt). 
 
Strik skuldrene sammen således: Læg ryg og forstykke mod hinanden, ret mod ret, 
og strik 1 m fra ryg og 1 m fra forstykket sammen samtidig med de lukkes af. Luk 
hals-m på ryggen af. 
 
Halskant: Saml ca 111 (115) 119 (123) 123 m op med farve 225 og strik 10 p rib (1 
r, 1 vr). Luk af i rib. 
 
Venstre forkant: Saml 7 m op i hver stribe langs forstykket med farve 225 og strik 
10 p rib som i halskanten. 
Højre forkant (knaphuller): Saml m op som på venstre forkant og strik 4 p rib (1 r, 
1 vr). Strik nu knaphuller: Strik første og sidste knaphul 3 m inde og fordel de 
resterende 4 (4) 4 (5) 5 knaphuller jævnt mellem disse to. 3 m, *2 r sm, slå om 2 
gange*, strik til næste knaphul, gentag *-*. Afslut med 3 m. 
På 6.p strikkes det ene omslag i ribmønster, mens det andet slippes. 
 
Ærmer: Slå 72 (74) 78 (82) 86 m op på den korte rundpind og strik rundt i 
stribemønster (de 3 første striber i rib)(markér omg’s begyndelse). Når ærmet er lige 
så højt som kroppen ved ærmegab, lukkes til ærmekuppel og der strikkes frem og 
tilbage således: Luk 5 (5) 6 (7) 8 m af og strik resten af p r. Luk 5 (5) 6 (7) 8 m af og 
strik resten af p vr. Luk 2 m af i begyndelsen af de næste 2 (4) 4 (6) 6 p. Luk nu 1 m 
i hver side på hver 4.p 7 gange, og så på hver 2.p 4 (3) 3 (4) 4 gange (= 46 (46) 48 
(48) 52 m). 
Luk 3 m af i begyndelsen af de næste 2 p og til sidst 2 m i begyndelsen af de næste 2 
p (= 36 (36) 38 (38) 42 m). Luk de resterende m af. 
 
Montering: Sy ærmerne i. Sy knapper i og hæft alle ender. Skyl Sindelaget op, og 
læg det fladt til tørre i opgivne mål på håndklæde (se vaskeanvisning på banderole). 
 
Design Cewec 


