GØR DIG FRI AF ANDRES OPSKRIFTER
Træt af at høre at ”opskriften sælges kun sammen med garnet””
Træt af at opskrifterne aldrig helt ligner den trøje du går rundt og forestiller dig?
Træt af at lede og lede indtil du ﬁnder en opskrift som næsten ligner din drømmetrøje?

Strik efter papirmønster som er lavet udfra dine mål, med det garn du selv har valgt.

Du skal bruge:
Brunt, kraftigt papir (indpakningspapir, helst af
den type med svage striber i)
Lineal
Tegnetrekant, så stor som muligt.
Blyant
Målebånd
Knappenåle
Notesbog

LAV ET GRUNDMØNSTER
Det kan du bruge fremover også til andre modeller: længere, bredere, til trøje med lukning
foran og til sweatre du trækker over hovedet.
Du kan ikke bruge et mønster som du syr
efter – strik falder til på en anden måde.
Find i stedet en striktrøje du har og som du ved
passer dig i størrelsen.

Tag de mål,
som tegningen
viser.
Tegn eventuelt
en lille model,
med målene
skrevet på, så
bliver det nemmere at overskue.
Så er det også
nemmere at
lave ændringer,
hvis du vil det.

Modellen her passer til en lille størrelse medium.Den har tilsatte ærmer – Bemærk at ærmet
skal tegnes så det følger den røde streg, for
ikke at bule når trøjen er færdig. Tegn buen i
frihånd.
Se på de trøjer du har, og prøv dig frem.
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FRA GRUNDMØNSTER TIL DRØMMETRØJEN

Tegn mønstret op i hel størrelse, på det
brune papir
Du kan, hvis du er i tvivl, justere i forhold til nogle standardmål.
Brug evt. en tagning fra et strikkeblad eller en
strikke bog som udgangspunkt.
Bestem dig for hvordan trøjen skal være i detaljer.
Vælg et garn du kan lide og bestem dig for
hvilket mønster den skal strikkes i.
Her er frit slag: Retstrikning, hulstrikning, borter,
snoninger.
Vælg et mønster du kan lide og som er sjovt at
strikke.

mange masker der går til 10 cm i bredden
– højden er ligemeget i første omgang.
Strik prøven, gør den fugtig og pres den tør i et
håndklæde inden du måler.
NU regner du ud hvor mange masker du skal
slå op.
Brug knappenåle til at holde prøven fast med,
når du måler.

Når du har bestemt dig laver du en
strikkeprøve!
Det er vigtigt.
Lav en prøve i glatstrik og en i det mønster du
har valgt til borter eller striber.
Prøven skal være så stor at du kan tælle hvor

Eksempel
Strikkeprøven viser at 20 masker i glatstrik på pinde nr. 4,5 giver 12 cm i bredden
Forstykket skal være 45 cm bredt.
Du skal bruge til 1 cm skal du bruge 20:12 masker.
Til 45 cm skal du gange resultatet med 45.
Det giver 74,99 masker, altså 75 masker i hele tal.
Brug regnemaskine og brøker: (20masker:12 cm)x 45 cm

MØNSTERBORTEN TIL DIN TRØJE

Det sværeste er at bestemme sig!
Når du har valgt et mønster, eller ﬂere, tegner du hvert mønster op på milimeterpapiret.

Derefter skal mønstret placeres på trøjen.
Tegn en lang, vandret streg.
Den gør det ud for trøjens bredde.
Skriv på hvor mange masker der skal være ialt.
Nu placerer du mønstrene, som du synes de
skal være.

Mellem snoninger kan du have vrangstrik, og du
kan fylde ud med retstrikkede baner.
Leg dig frem.

SLÅ MASKERNE OP OG STRIK LØS

Husk at lægge en kantmaske til i hver side
– den bruger du, når delene skal sys sammen.
Mål jævnligt på papirmønstret, at størrelsen
passer.
Når du kommer til det sted hvor der skal tages
ind til ærmegab, så måler du, pind for pind, hvor
mange masker du skal lukke af.
Husk at skrive ned, hvor mange masker du
lukker – du skal bruge det når du strikker
ærmet.
Strik giver sig meget! Lad dig ikke friste til at
strikke modellen større end du først havde regnet ud!
Strik ærmet på samme måde.
Når du har strikket håndleddene kan du måle
hvor meget du ialt skal tage ud, på hvor mange

centimeter. Derefter kan du nemt regne ud hvor
mange masker du skal tage ud og hvor tit. På
den måde bliver udtagningen helt jævn.
Eksempel
Ærmebredden skal vokse fra en bredde på
20 cm til 40 cm. du skal strikke 50 cm før du
begynder at tage ind til kuppel (manchetten
måles ikke med i denne sammenhæng). På
strikketøjet (eller strikkeprøven) måler du dig
frem til at 20 cm svarer til 50 masker. Du skal
tage ud i hver side! Det vil sige, 25 gange skal
du tage 2 masker ud (1 i hver side). Det skal du
gøre indtil du har strikket 50 cm, dvs. for hver 2
cm.
Mål hvor mange pinde du skal strikke mellem
hver indtagning.

ÆRMEGAB

Trøjen må ikke bule under ærmerne når du
holder armen ind til kroppen – det forhindrer du
ved at indtagningerne på ærmet i starten buer
den anden vej end på for- og bagstykke. Som
vist på med rødt den lille skitse.
Jo mere snævert ærmet er, jo mere præcist skal
det sidde.
Ærmekuplen skal begynde med en relativ
”skarp” indtagning både på ærmestykke og for/
bagstykke. Derefter rundes til!

HALSRUNDING
Mål hvor meget du skal tage ind til hals. Luk af
ved skuldre
Tag masker op til krave – og strik den som du
’normalt’ ville gøre.
PRØV DIG FREM - VÆR INDSTILLET PÅ AT
PILLE OP.

Et lige tilsat ærme er lettere at strikke.
Ærmet skal være kortere og bredere.
(Se den grønne streg på skitsen)
Mål dig frem!

GODE RÅD MENS DU STRIKKER
Sæt små mærketråde ind i strikketøjet for at
markere når du skifter fra et mønster til et andet
– Trådene vil vække dig, når du forlader et
mønster for at gå over i et andet og du undgår
at strikke for langt eller tage op.

Med tiden behøver du ikke hele tiden kigge på
milimeterpapir-mønstret, men kigger i stedet på
strikketøjet. Men pinderegnskabet kan du nemt
få brug for alligevel! (Det er nemmere at tage
op, hvis du kan tælle baglæns helt præcist!).

Hav en lap papir og en blyant ved siden af dig.
Sæt streger for hver pind du gør færdig: 4 lige
og en tværstreg for den 5.
Så har du et hurtigt overblik over hvor mange
pinde du har strikket – og du kan lettere
genoptage mønstret også efter en pause i strikningen.

Jo tykkere garn, jo mere rigeligt skal mønstret
være!
MONTERING.
Når alt er færdigt lægger du det i pres mellem
fugtige håndklæder.
Sy sammen når det er tørt.

