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Ideen til Victoria cardigan blev nærmest en besættelse.
Kunne det lade sig gøre at strikke ærmer der ligner styltegængerens lange bukser? Og kunne
man kombinere det tykke uldgarn og den spinkle mohairtråd i intarsiastriber?
Altsammen lykkedes til perfektion, også den indvendige flæsekrave, der tilføjer drama og en
aristokratisk følelse.
STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Passer til overvidde: 83-90 (91-98) 99-106
(107-117) cm
Brystvidde: 92 (100) 108 (119) cm
Længde 49 (51) 53 (56) cm
Ærmelængde: 47 (47) 47 (48) cm
STRIKKEFASTHED
17 m og 26 p i glatstrik på pind 5 mm = 10 x 10 cm.
19 m i rib på pind 4,5 mm = 10 cm
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere masker
på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre
masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Fv. A (bundfarve): 250 (300) 300 (350) Peruvian
fv. 136 (Mustard)
Fv. B: 50 g Peruvian fv. 283 (Calypso)
Fv. C: 50 g Peruvian fv. 318 (Ballerina)
Fv. D: 50 g. Peruvian fv. 254 (Coral)
Fv. E: 50 g Peruvian 225 (Christmas Red)
Fv. F (flæsefarve): 25 g Tilia fv. 341 (Winter Peach)
Fv. G: 25 g Tilia fv. 321 (Sakura)
Fv. H: 25 g Tilia fv. 100 (Snow White)
Fv. I (flæsefarve): 25 g Tilia fv. 335 Peach Blossom
Rundpinde 3, 4,5 og 5 mm, 80 cm.
2 maskemarkører
Restegarn til italiensk opslagning
9 (9) 8 (9) knapper
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Teknik

Arbejdsgang

SÆRLIGE FORKORTELSER

Victoria strikkes nedefra og op.

h-udt: Før venstre pind, med retning fra bagsiden og
ind mod dig selv, ind under lænken mellem to masker,
løft lænken op på pinden og strik den ret

Først strikkes kroppen med udtagninger i siderne.
De skrå skuldre formes med vendepinde, hvilket giver
en bedre pasform.

v-udt: Før venstre pind, med retning fra forsiden og
væk fra dig selv, ind under lænken mellem to masker,
løft lænken op på pinden og strik den drejet ret.
vr-udt: Før venstre pind, med retning fra bagsiden og
mod dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft
lænken op på pinden og strik den vrang.
o-indt: Tag 1. maske løs af, 1 ret, træk den løse maske
over.
5i1-r: Strik således i samme maske: 1 ret, slå om, 1 ret,
slå om, 1 ret. På næste pind strikkes omslagene drejet
vrang.

Ærmerne strikkes frem og tilbage i teknikken intarsia
og ærmerne sys i ærmegabene.
I halsåbningen strikkes der masker op til krave, som
efterfølgende lukkes af med italiensk syet aflukning,
der giver en smuk rund aflukningskant.
Til sidst strikkes flæsekraven, der sys fast på kravens
inderside.

5i1-vr: Strik således i samme maske: 1 vrang, slå om,
1 vrang, slå om, 1 vrang. På næste pind strikkes omslagene drejet ret.
SÆRLIGE TEKNIKKER
Intarsia
Ved intarsia strik har man de forskellige farver
hængende på arbejdets bagside, indtil man skal strikke
med dem.
Farveskift udføres således: Strik til hvor farven skiftes,
læg den ”gamle” tråd over den ”nye” tråd dvs. den
farve, der skal påbegyndes, så trådene krydses på bagsiden, så undgås huller i farveskiftene.
Vendemaske
Tag 1. maske vrang løs af med garnet foran masken
(mod dig selv), før garnet over højre pind og ned bag
arbejdet (væk fra dig selv) og træk i garnet så der opstår
”en dobbeltmaske”. Strik videre ifølge opskriftens
anvisninger. Når der strikkes henover dobbeltmasken,
strikkes denne som én maske, henholdsvis i ret eller
vrang, som arbejdet viser.
Denne teknik kaldes German Short Rows.
Aflukning
Når der lukkes masker af til halsudskæring, ærmegab
og ærmepul, tages 1. maske løs af på de pinde, hvor der
aflukkes masker.
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Opskrift
RIBKANT
Italiensk opslag:
Slå 66 (73) 79 (87) masker op på pind 4,5 mm, med
restegarnet.
Der strikkes frem og tilbage på rundpinden.
Strik 2 pinde ret og bryd restegarnet.
Skift til bundfarven (farve A) og strik 3 pinde glatstrik (ret på retsiden, vrang på vrangsiden), 1. pind er
retsiden.
Næste p (vrangsiden): 1 vr, stik højre p under den
nederste lænke (mellem m på højre p og første m på
venstre p) strikket med bundfarven 3 p nede i arbejdet,
og sæt lænken op på venstre p, strik lænken og næste
m drejet vr sm, *stik højre p under nederste lænke og
strik ret i lænken, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste
2 m, strik ret i lænken, tag næste m løs af, stik højre p
under nederste lænke og sæt lænken på venstre p, flyt
den løse m tilbage og strik denne vr sm med lænken,
1 vr.
Den italienske opslagning er nu færdigstrikket = 129
(143) 155 (171) masker.
Fortsæt i bundfarven og strik frem og tilbage i rib
således:
1. p (retsiden): 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til
de sidste 2 m, 2 r.
2. p: 1 vr, *1 vr, 1 r, gentag fra * til *, til de sidste 2 m,
2 vr.
Gentag disse 2 pinde til ribben måler 7 cm, slut med en
pind fra vrangsiden.
Klip opslagsgarnet forsigtigt af.
Skift til pind 5 mm.
KROP
Nu inddeles arbejdet i ryg og forstykker, således:
1. p (retsiden): Strik 31 (35) 37 (41) r, indsæt
markør, strik 67 (73) 81 (89) r, indsæt markør, strik
31 (35) 37 (41) r.
Fortsæt lige op i glatstrik, til der er strikket 2 (3) 3
(3) cm glatstrik, slut med en pind fra vrangsiden.
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Næste p (retsiden)(udtagningspind): *Strik r til 1 m
før sidemarkøren, h-udt, 2 r, v-udt*, gentag fra * til *
1 gang, strik r pinden ud.
Strik 3 pinde glatstrik, sidste pind er fra vrangsiden.
Gentag disse 4 pinde, til der er taget ud ialt 7 (7) 7 (8)
gange = 157 (171) 183 (203) m.
Fortsæt lige op i glatstrik, til arbejdet måler 29 (31) 31
(33) cm, slut med en pind fra vrangsiden.
Nu lukkes der af til ærmegab, herefter strikkes ryg og
forstykker færdige hver for sig.
Næste p (retsiden): Strik 34 (37) 39 (43) r, luk de
næste 8 (10) 10 (12) m af, strik 73 (77) 85 (93) r, luk
de næste 8 (10) 10 (12) m af, strik r pinden ud.
VENSTRE FORSTYKKE
Næste p (vrangsiden): Strik vr til de aflukkede m.
Luk 2 (2) 3 (3) masker af i begyndelsen af næste
retsidepind og derefter 1 maske i begyndelsen af hver
af de næste 4 (6) 6 (8) retsidepinde, derefter 1 maske
på hver 2. retsidepind 2 (2) 2 (3) gange = 26 (27) 28
(29) m.
Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 13 (13) 15 (16)
cm, slut med en pind fra retsiden.
Halsudskæring
Næste p (vrangsiden): Luk 3 (3) 3 (3) m af, strik
vr pinden ud.
Luk herefter 2 (2) 2 (2) masker af på hver af de næste
4 vrangsidepinde = 15 (16) 17 (18) masker.
Skulder
Næste p (retsiden): Strik r pinden ud.
Nu begyndes vendepinde for at danne den skrå skulder,
således:
1. vendepind (vrangsiden): Strik vr til de sidste 4 (4)
5 (6) m, vend.
2. vendepind: 1 vendemaske, strik r pinden ud.
3. vendepind: Strik vr til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken fra forrige p, vend.
4. vendepind: Som 2. vendepind.
5. vendepind: Strik vr til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken fra forrige p, vend.
6. vendepind: Som 2. vendepind.
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Næste p (vrangsiden): Strik vr pinden ud, idet der
strikkes igennem begge maskeled på hver vendemaske.
Bryd garnet og sæt skuldermaskerne på en maskeholder.

Højre skulder
Næste p (retsiden): Strik 15 (16) 17 (18) r, vend og
lad de resterende m hvile.
Nu begyndes vendepinde for at danne den skrå skulder,
således:
1. vendepind (vrangsiden): Strik vr til de sidste 4 (4)
5 (6) m, vend.
2. vendepind: 1 vendemaske, strik r pinden ud.
3. vendepind: Strik vr til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken fra forrige p, vend.
4. vendepind: Som 2. vendepind.
5. vendepind: Strik vr til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken fra forrige p, vend.
6. vendepind: Som 2. vendepind.
Næste p (vrangsiden): Strik vrang pinden ud, idet der
strikkes igennem begge maskeled på hver vendemaske.
Bryd garnet og sæt skuldermaskerne på en maskeholder.
Fra retsiden flyttes ryggens midterste 27 (27) 29 (29)
m til en maskeholder.

RYG
Sæt garnet til vrangsiden af ryggens masker.
Næste p (vrangsiden): Luk 2 (2) 3 (3) m af, strik vr
til de aflukkede m.
Næste p: Luk 2 (2) 3 (3) m af, strik r pinden ud.
Luk derefter 1 maske af i begyndelsen af de næste
8 (10) 12 (16) pinde, sidste pind er fra retsiden.
Strik 2 pinde lige op.
Luk 1 maske af i begyndelsen af de næste 2 pinde.
Gentag de sidste 4 pinde yderligere 1 (1) 1 (2) gange
= 57 (59) 63 (65) masker.
Fortsæt lige op, til ryggen har samme højde som
venstre skulder, ved første vendepind, slut med en pind
fra vrangsiden.
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Venstre skulder
1. vendepind (retsiden): Sæt garnet til retsiden af 15
(16) 17 (18) hvilende skuldermasker, strik r til der er
4 (4) 5 (6) m tilbage, vend.
2. vendepind: 1 vendemaske, strik vr pinden ud.
3. vendepind: Strik r til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken
fra forrige p, vend.
4. vendepind: Som 2. vendepind.
5. vendepind: Strik r til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken
fra forrige p, vend.
6. vendepind: Som 2. vendepind.
Næste p (retsiden): Strik r pinden ud, idet der strikkes
igennem begge maskeled på hver vendemaske.
Bryd ikke garnet.
Strik skulderen sammen, således:
Sæt forstykkets skuldermasker på en hjælpepind (eller
rundpind 4,5 som du ikke har i brug).
Hold pindene med skuldermaskerne samlet i venstre
hånd, retside mod retside og strik maskerne sammen
således: *Stik pinden igennem 1. maske på forreste
pind og 1. maske på bagerste pind samtidig, og strik
disse 2 masker ret sammen*, gentag fra * til * 1 gang,
træk den første maske på højre pind over den anden,
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som ved en almindelig aflukning**. Gentag fra * til **
til alle masker er lukket af. Bryd garnet.

Gentag disse 2 pinde, til ribben måler 6 cm, slut med
en pind fra retsiden.

HØJRE FORSTYKKE
Sæt garnet til vrangsiden af højre forstykkes hvilende
masker, luk 2 (2) 3 (3) masker af og strik vrang pinden
ud.
Næste p (retsiden): Strik r pinden ud.

Næste p (vrangsiden)(udtagningspind): Strik 1 vr,
*1 vr, vr-udt*, gentag fra * til *, til sidste m, 1 vr = 66
(66) 66 (70) m.

Luk 1 maske i begyndelsen af hver af de næste 4 (6) 6
(8) vrangsidepinde, derefter 1 maske på hver
2. vrangsidepind 2 (2) 2 (3) gange = 26 (27) 28
(29) m.

Skift til pind 5 mm.

Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 13 (13) 15
(16) cm, slut med en pind fra vrangsiden.
Halsudskæring
Næste p (retsiden): Luk 3 (3) 3 (3) m af, strik r pinden
ud.
Luk herefter 2 (2) 2 (2) masker af på hver af de næste
4 (4) 4 (4) retsidepinde = 15 (16) 17 (18) masker.
Skulder
Næste p (vrangsiden): Strik vr pinden ud.
1. vendepind: Strik r til der er 4 (4) 5 (6) m tilbage,
vend.
2. vendepind: 1 vendemaske, strik vr pinden ud.
3. vendepind: Strik r til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken
fra forrige p, vend.
4. vendepind: Som 2. vendepind.
5. vendepind: Strik r til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken
fra forrige p, vend.
6. vendepind: Som 2. vendepind.
Næste p (retsiden): Strik r pinden ud, idet der strikkes
igennem begge maskeled på hver vendemaske.
Bryd ikke garnet, men strik skulderen sammen som på
venstre skulder.
HØJRE ÆRME
Slå 34 (34) 34 (36) m op på pind 4,5 med farve A.
Der strikkes frem og tilbage på rundpinden.
1. p (vrangsiden): Strik 1 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra *
til * til den sidste m, 1 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * til sidste m, 1 r.
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Bryd garnet.

Nu inddeles ærmet i farver således:
Næste p (retsiden): Strik 6 (6) 6 (6) r med Peruvian
fv. B, 6 (6) 6 (7) r med Tilia fv. F, 10 (10) 10 (10) r
med Peruvian fv. E, 6 (6) 6 (7) r med Tilia fv. G, 10
(10) 10 (10) r med Peruvian fv. D, 6 (6) 6 (7) r med
Tilia fv. I, 10 (10) 10 (10) r med Peruvian fv. C, 6 (6)
6 (7) r med Tilia fv. H, 6 (6) 6 (6) r med Peruvian fv. B.
Fortsæt lige op i glatstrik og teknikken intarsia med
denne farvefordeling, se særlige teknikker, hvordan
trådene krydses på vrangsiden for at undgå huller ved
farveskift, til ærmet måler 44 (43) 43 (43) cm, slut
med en pind fra vrangsiden.
Kile
Nu strikkes der kile under ærmet således:
Næste p (retsiden): 1 r, v-udt, strik til sidste m, h-udt,
1 r.
Gentag denne udtagning på de følgende 2 (3) 3 (4)
retsidepinde = 72 (74) 74 (80) masker.
Strik 1 pind fra vrangsiden.
Luk 4 (5) 5 (6) masker af i begyndelsen af de næste
2 pinde, sidste pind er fra vrangsiden = 64 (64) 64
(68) masker.
Ærmekuppel
Ærmekuplen formes ikke på traditionel vis med
aflukninger i siderne, istedet mindskes maskeantallet
ved hjælp af indtagninger henover pinden.
Kun str. XL
Næste p (retsiden): Strik til første Tilia bane, *3 r,
2 r sm, 2 r, strik til næste Tilia bane*, gentag fra * til *
pinden ud = 64 m.
Næste p: Strik vr pinden ud.
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Alle str
Næste p (retsiden): Strik til første Tilia bane, *2 r,
2 r sm, 2 r, strik til næste Tilia bane*, gentag fra * til *
pinden ud = 60 m.
Strik 3 pinde lige op.
Næste p (retsiden): Strik til første Tilia bane, *1 r,
2 r sm, 2 r, strik til næste Tilia bane*, gentag fra * til *
pinden ud = 56 m.
Strik 3 pinde lige op.
Næste p (retsiden): Strik til første Tilia bane, *1 r,
2 r sm, 1 r, strik til næste Tilia bane*, gentag fra * til *
pinden ud = 52 m.
Strik 3 pinde lige op.
Næste p (retsiden): Strik til første Tilia bane, *2 r sm,
1 r, strik til næste Tilia bane*, gentag fra * til * pinden
ud = 48 m.
Strik 3 pinde lige op.
Næste p (retsiden): Strik til første Tilia bane, *2 r sm,
strik til næste Tilia bane*, gentag fra * til * pinden ud
= 44 m.
Strik 3 pinde lige op.
Næste p (retsiden): Strik til første Tilia bane, *strik
den sidste m med Tilia r sm med første m i næste
Peruvian bane*, gentag fra * til * pinden ud = 40 m.

Peruvian bane, strik r pinden ud = 31 m.
Strik 3 pinde lige op.
Næste p (retsiden): Strik til den 2. Peruvian bane,
*2 r, o-indt, 3 r*, gentag fra * til *, til den sidste
Peruvian bane, strik r pinden ud = 28 m.
Strik 3 pinde lige op.
Næste p (retsiden): Luk 2 m af, strik til den
2. Peruvian bane, *3 r, 2 r sm, 1 r*, gentag fra * til *,
til den sidste Peruvian bane, strik r pinden ud = 23 m.
Næste p: Luk 2 m af, strik vr pinden ud = 21 m.
Kun str. S og M
Luk 2 masker af i begyndelsen af de næste 2 pinde,
herefter 1 maske i begyndelsen af de følgende 4 pinde
og 3 masker i begyndelsen af de næste 2 pinde
= 7 masker.
Kun L og XL
Luk 2 masker af i begyndelsen af de næste 2 pinde,
herefter 1 maske i begyndelsen af de følgende 2 pinde.
Strik 2 pinde lige op.
Luk 1 maske af i begyndelsen af de næste 2 pinde.
Strik 2 pinde lige op.
Luk 3 masker i begyndelsen af de næste 2 pinde
= 7 masker.
Alle str.
Luk de resterende 7 masker af på den følgende pind.

Strik 3 pinde lige op.
Næste p (retsiden): Strik til den 2. Peruvian bane,
*5 r, 2 r sm, 3 r*, gentag fra * til *, til den sidste
Peruvian bane, strik r pinden ud = 37 m.
Strik 3 pinde lige op.
Næste p (retsiden): Strik til den 2. Peruvian bane,
*3 r, o-indt, 4 r*, gentag fra * til *, til den sidste
Peruvian bane, strik r pinden ud = 34 m.
Strik 3 pinde lige op.
Næste p (retsiden): Strik til den 2. Peruvian bane,
*4 r, 2 r sm, 2 r*, gentag fra * til *, til den sidste
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VENSTRE ÆRME
Strikkes som højre ærme, blot med følgende farvefordeling efter ribkanten og udtagningspinden:
Næste p (retsiden): Strik 6 (6) 6 (6) r med Peruvian
fv. B, 6 (6) 6 (7) r med Tilia fv. H, 10 (10) 10 (10) r
med Peruvian fv. C, 6 (6) 6 (7) r med Tilia fv. I, 10 (10)
10 (10) r med Peruvian fv. D, 6 (6) 6 (7) r med Tilia
fv. G, 10 (10) 10 (10) r med Peruvian fv. E, 6 (6) 6
(7) r med Tilia fv. F, 6 (6) 6 (6) r med Peruvian fv. B.

kanten = 79 (79) 81 (81) m ialt.

VENSTRE FORKANT
Med pind 4,5 mm og farve A strikkes der 79 (83) 87
(91) masker op langs retsiden af venstre forstykke.
Begynd øverst ved halsåbningen og slut nederst i
kroppens ribkant.

Næste p (retsiden)(knaphulsp): 2 r, slå om p, 2 r sm,
strik rib pinden ud.

1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *,
til de sidste 2 m, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr* gentag fra * til *, til de sidste 2 m,
2 r.

Luk af fra retsiden, med italiensk aflukning, således:
Bryd garnet med en længde af ca. 3 gange halskantens
omkreds. Tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i de 2 første m på venstre p, som
skulle de strikkes vr sm, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 2. og 3. m fra bagsiden og ud
på forsiden.
3. Stik nålen igennem 3. m, fra forsiden og ud på
bagsiden.
4. Stik nålen ind i de 2 første m som skulle de strikkes
ret sm og tag begge m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre,
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr
og tag m af pinden.
7. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud
på forsiden.
8. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på
bagsiden.
9. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret
og tag m af pinden.
10. Som pkt. 5.
11. Som pkt. 6.
Gentag pkt. 7-11, til der er 3 m tilbage på venstre p.
Afslutning:
- På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre,
i de 2 sidste masker, som skulle de strikkes vr sm, træk
garnet igennem.
- Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr og
tag m af pinden.
- Stik nålen ind i de 2 sidste m, som skulle de strikkes
ret sm og tag m af pinden.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

Strik yderligere 4 pinde rib.
Luk af i rib på næste pind (vrangsiden).
HØJRE FORKANT
Strik 79 (83) 87 (93) masker op som på venstre
forstykke, blot begyndes der nederst i kroppens rib og
sluttes oppe i halsåbningen.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *,
til de sidste 2 m, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr* gentag fra * til *, til de sidste 2 m,
2 r.
3. p: Som 1. p.
4. p: (knaphulspind): 1 r, strik 3 (3) 5 (3) m rib,
*slå om p, 2 r sm, strik 8 (8) 10 (10) m rib*, gentag fra
* til *, til de sidste 5 (9) 9 (5) m, slå om p, 2 r sm, strik
rib pinden ud.
Strik yderligere 2 pinde rib.
Luk af i rib på næste pind (vrangsiden).
KRAVE
Med farve A og pind 4,5 mm, strikkes der masker op
langs retsiden af halsåbningen. Strik 6 masker op langs
ribkanten på højre forstykke, 20 masker op langs halsrundingen frem til de hvilende masker, strik disse 27
(27) 29 (29) masker ret, strik 20 masker op ned langs
halsrundingen i den anden side, og 6 masker i rib-
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1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *,
til de sidste 2 m, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til*, til de sidste 2 m,
2 r.
Gentag disse 2 pinde yderligere 1 gang, strik 1. pind
endnu 1 gang.

Strik yderligere 5 pinde rib, slut med en pind fra vrangsiden.
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FLÆSE
Slå 83 (83) 85 (85) masker på på pind 3 mm med
1 tråd Tilia i fv. F og 1 tråd Tilia fv. I.
1. p (vrangsiden): 2 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *,
til den sidste m, 1 vr.
2. p: 2 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, til den sidste m,
1 r.
Gentag disse 2 pinde, til ribben måler 4 cm, slut med
en p fra vrangsiden.
Næste p (retsiden): 2 r, 1 vr, *5i1-r, 5i1-vr*, gentag
fra * til *, til de sidste 4 m, 5i1-r, 1 vr, 2 r.
Næste p: 2 vr, 1 r, *5 vr, 5 r*, gentag fra * til *, til de
sidste 8 m, 5 vr, 1 r, 2 vr.
Næste p: 2 r, 1 vr, *5 r, 5 vr*, gentag fra * til *, til de
sidste 8 m, 5 r, 1 vr, 2 r.
Gentag de sidste 2 p yderligere 1 gang. Strik yderligere
1 p fra vrangsiden.
Næste p (retsiden): 2 r, 1 vr, *1 r, h-udt, 3 r, v-udt,
1 r, 1 vr, h-udt, 3 vr, v-udt, 1 vr*, gentag fra * til * til
de sidste 8 m, 1 r, h-udt, 3 r, v-udt, 1 r, 1 vr, 2 r.
Næste p: 2 vr, 1 r, *7 vr, 7 r*, gentag fra * til *, til de
sidste 10 m, 7 vr, 1 r, 2 vr.
Næste p: 2 r, 1 vr, *7 r, 7 vr*, gentag fra * til *, til de
sidste 10 m, 7 r, 1 vr, 2 r.
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Luk af som maskerne viser.
MONTERING
Inden ærmerne sys i, vaskes delene ifølge anvisning på
banderolerne. Ærmerne lægges til tørre på en hynde
eller skumplader og trækkes helt ud, så striberne retter
sig ud i fuld bredde. Sæt knappenåle langs alle ærme
kanter og lad dem tørre.
Sy ærmerne sammen med madrassting og sy dem i
ærmegabene, ligeledes med madrassting. Det øverste
af ærmekuplen rynkes sammen så ærmekuplen passer i
ærmegabet, og der dannes et lille puf.
Placer flæsekraven på halskantens inderside, således
at det kun er selve flæsen der stikker op over kraven
og ses fra ydersiden. Flæsestykket strækkes lidt og
placeres ca. 2 cm inde i hver side, således at flæsen
ikke overlapper sig selv, når halskanten knappes. Hold
stykket på plads med knappenåle, mens der sys.
Sy flæsestykket fast på kravens inderside, således:
Sy flæsens ribkant fast nederst ved ribbens opslagskant,
samt op langs ribkantens sider, der ikke går igennem til
ydersiden. Sy også flæsestykket til kraven, lige under
flæsen så denne holdes på plads og ikke ”vælter”. Sy
med løse kastesting eller hekstesting, der ikke går
igennem på kravens yderside.
Hæft ender og sy knapper i.
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