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TREKANTET TØRKLÆDE · 
ECOPUNO
Model 1 – Ecopuno Leporello

Str.: 130 x 150 cm (bredde x højde langs 
den venstre side)

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Ecopuno“ 
(72 % bomuld, 17 % ren ny uld (merino), 
11 % (baby) alpaka, løbelængde = ca. 215 
m / 50 gr.): ca. 100 gr gulorange (fv 33) og 
rødorange (fv 34) samt 150 gr camel 
(fv 32), strikkepinde nr. 4½.

Strikkefasthed: 23 m og 30 p i glat på p nr. 
4½ = 10 x 10 cm.

Grundmønster 1: Retstrik: Ret på alle pin-
de.

Grundmønster 2: Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Grundmønster 3: Perlestrik: Rts: Skiftevis 1 ret og 1 vrang. På 
alle følgende pinde strikkes ret over vrang og vrang over ret.

Kantmaske (km): Den første og sidste m på alle pinde strik-
kes ret.

Afslutning: I-Cord-kant: Slå 3 m op i slutningen af den sidste 
vrangsidepind. Vend arb. * Strik 2 ret, tag 1 m vrang løs af, 
strik næste m ret og træk den løst aftagne m over. Flyt de 3 m 
tilbage på den venstre pind. Før garnet bagom og gentag fra 
*. Fortsæt på denne måde, til der er 3 m tilbage. Strik 1 ret, 
1 m vrang løs af, strik 1 ret og træk den løst aftagne m over (= 

2 m). Flyt de 2 m over på venstre pind, 1 
vrang løs af, strik 1 ret og træk den løst 
aftagne m over. Bryd garnet og træk det 
gennem den sidste m.

Trekantet tørklæde: Tørklædet strikkes fra 
den ene spids. Der tages ud i højre side. I 
venstre side strikkes lige op. Slå 4 m op 
med gulorange.

Afsnit 1: 1. p: Strik 2 m i den 1. m = 1 ret 
og 1 drejet ret i samme m. Fortsæt i grund-
mønster 1 (= retstrik) og slut med 1 km (= 5 
m). 2. p: Strik alle m i retstrik. Gentag 1. og 
2. p, idet der tages 1 m ud i begyndelsen af 
hver retsidepind.

Afsnit 2: Når arb måler 60 cm, strikkes videre med camel og 
i glatstrik = Grundmønster 2. Fortsæt udtagningerne og strik 
kantmaskerne som før. 

Afsnit 3: Når arb måler 120 cm, strikkes videre med rødoran-
ge og i grundmønster 3 (= perlestrik). Fortsæt kantmaskerne 
som før. Der tages fortsat ud på retsidepindene i højre side 
som før. Når arb måler 150 cm, sluttes af med en løst strikket 
I-Cord-kant. 

Montering: Hæft alle ender. Spænd arb ud efter målene, fugt 
det let og lad det tørre. 



PONCHOSWEATER · ECOPUNO
Model 2 – Ecopuno Leporello
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Str.: 36, 38/40 og 42/44
Tallene vedrørende str. 38/40 og 42/44 er 
angivet i parentes, adskilt af bindestreg. Er 
der kun oplyst ét tal, gælder dette alle stør-
relser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Ecopuno“ 
(72 % bomuld, 17 % ren ny uld (merino), 
11 % (baby) alpaka, løbelængde = ca. 215 
m /50 gr.): ca. 350(350-400) gr lysegrå (fv 
14), strikkepinde nr. 4½.

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Vævestrik (halskant): Højre side: 1. p (rts): 1 km, som tages 
løs af med garnet bag arb, 4 ret. 2. p (vrs): Strik frem til de sid-
ste 5 m, * 1 vrang, strik 1 drejet ret i lænken mellem masker-
ne, gentag fra * 3 gange, 1 vrang, 1 km, som strikkes vrang. 
3. p: 1 km, som tages løs af med garnet bag arb, * 1 ret, 1 m 
løs af med garnet bag arb, gentag fra * 3 gange, 1 ret. 4. p: 
Strik frem til de sidste 8 m, * 1 vrang, 1 ret, gentag fra * 3 gan-
ge, 1 vrang, 1 km, som strikkes vrang. Strik 1. – 4. p 1 gang, 
derefter gentages 3. og 4. p. Venstre side: 1. p (rts): Strik 
frem til de sidste 5 m, 3 ret, 1 km, som tages løs af med gar-
net bag arb. 2. p (vrs): 1 km, som strikkes vrang, * 1 vrang, 
strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne, gentag fra * 3 
gange, 1 vrang. 3. p: Strik frem til de sidste 8 m: * 1 ret, 1 m 
løs af med garnet bag arb, gentag fra * 3 gange, 1 ret, 1 km, 
som tages løs af med garnet bag arb. 4. p: 1 km, som strikkes 
vrang, * 1 vrang, 1 ret, gentag fra * 3 gange, 1 vrang. Strik 1. 
- 4. p 1 gang, derefter gentages 3. og 4. p.

Udtagninger A (sideskråninger på forstykke og ryg): Høj-
re side: 1 km, strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne. Ven-
stre side: Strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne, 1 km. 

Udtagninger B (ærmegabskanter og ærmeudtagninger): 
I højre side: Strik 1 km, 1 ret, strik 1 drejet ret i lænken mellem 
maskerne. I venstre side: Strik 1 drejet ret i lænken mellem 
maskerne, 1 ret og 1 km.

Indtagninger A (skulderskråninger): I højre side: Strik 
1 km, 4 m glat, 3 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, 
strik de næste 2 m ret sammen og træk den løst aftagne m 
over). I venstre side: Strik 3 ret sammen, 4 m glat og 1 km. 

Indtagninger B (V-hals): I højre side: 8 m i vævestrik til kant, 
1 m i glat, 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, strik 
den næste m ret og træk den løst aftagne m over). I venstre 
side: Strik 2 ret sammen, 1 m glat og 8 m i vævestrik til kant. 

Strikkefasthed: 21 m og 30 p i glat på p nr. 
4½ = 10 x 10 cm.

Ryg: Slå 3 m op på p nr. 4½ og strik glat, 
idet der på hver retsidepind tages 1 m ud i 
begge sider (strik ”udtagninger A”) 83(87-
91) gange = 169(177-185) m. Når arb måler 
64(62½-61) cm, tages 1 m ud i begge sider 
til ærmegabskanter (strik ”udtagninger B”) 
på hver 4. p 8 gange og på hver 2. p 2 gan-
ge (på hver 4. p 10 gange – på hver 6. p 4 
gange og på hver 4. p 6 gange) = 189(197-
205) m. Når arb måler 75(75½-76) cm, 
tages 2 m ind i begge sider til skulderskrå-
ninger (strik ”indtagninger A”) på hver 2. p 

34(35-37) gange. Når arb måler 93½(95½-97½) cm, lukkes 
de midterste 45 m til halsudskæring og hver side strikkes fær-
dig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 2 m 
og 2 x 1 m. Strik den anden side modsat.

Forstykke: Strikkes mage til ryggen, dog med V-hals: Når arb 
måler 70(72-74) cm, deles arb på den følgende retsidepind 
2 m efter den midterste maske. Strik hver side færdig for sig. 
I halssiden strikkes nu kant i vævestrik over de yderste 5 m. 
Efter den første følgende vrangsidepind med udtagninger 
strikkes nu vævestrikkant over de yderste 8 m. Langs væve-
strikkanten i halsen tages derefter 1 m ind til V-hals (strik 
 ”indtagninger B”) på hver 2. p 7 gange og på hver 4. p 16 gange. 
Når arb måler 97½(99½-101½) cm fortsættes lige op i væve-
strik over de resterende 9 m til halskant på ryggen. Når der er 
strikket 14½ cm, sættes disse m på en maskeholder. Strik 
den anden side modsat, idet der på den 1. p slås 3 nye m op 
ved halsen.

Ærmer: Slå 38(42-46) m op på p nr. 4 og strik 1 p rib fra vrs. 
Fortsæt i glat. Tag 1 m ud i begge sider (strik ”udtagninger B”) 
på den 13.(11.-9.) p. Gentag disse udtagninger på hver 12. p 
4 gange (på hver 10. p 5 gange og på den følgende 8. p 
1 gang – på hver 8. p 7 gange og på hver 6. p 2 gange) = 
48(56-66) m. Når ærmet måler 24(26-28) cm, lukkes alle m af. 
Strik det andet ærme mage til.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. Sy skuldersømmene. Sy ryggens halskant sammen 
med maskesting og sy den fast langs ryggens halsudskæring. 
Sy ærmerne i. Sy ærme- og sidesømmene, idet sidesømmene 
sys sammen over 8½(4½-½ cm).
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Model 3 – Ecopuno Leporello
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Str.: Ca. 58 x 180 (bredde x længde)

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Ecopuno“ 
(72 % bomuld, 17 % ren ny uld (merino), 
11 % (baby) alpaka, løbelængde = ca. 215 m / 
50 gr.): ca. 50 gr grège (fv 18), bordeaux 
(fv 35), turkis (fv 28), pastelgrøn (fv 38), 
gulgrøn (fv 3), syren (fv 8), lilla (fv 30), pur-
pur (fv 22) og bær (fv 40), strikkepinde nr. 7.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Dobbelte kantmasker: Rts: Tag den 1. m 
vrang løs af med garnet bag arb. Strik 1 ret. 
I slutningen af pinden strikkes den 2. sidste 
m ret og den sidste m tages vrang løs af 
med garnet bag arb. Vrs: Strik den 1. m 
vrang og tag den 2. m vrang løs af med gar-
net foran arb. I slutningen af pinden tages 
den 2. sidste m vrang løs af med garnet foran ab og den sid-
ste m strikkes vrang.

Strikkefasthed: 19 m og 23 p med dobbelt garn i glat på p 
nr. 7 = 10 x 10 cm.

Stribefølge:
Udtagninger:
Med 2 tråde grège, strik og tag ud (se opskriften nedenfor), til 
der er 74 m på pinden
Med 1 tråd grège + 1 tråd turkis tages ud, til der er 96 m
Med 2 tråde turkis, til der er 108 m. Strik derefter yderligere 
6 p over de 108 m.
Med 1 tråd turkis + 1 tråd pastelgrøn. Strik 18 p over de 108 m.
Bevar maskeantallet på 108 og strik:
Med 2 tråde pastelgrøn strikkes 14 p
Med 1 tråd pastelgrøn + 1 tråd gulgrøn strikkes 16 p
Med 2 tråde gulgrøn strikkes 14 p
Med 1 tråd gulgrøn + 1 tråd syren strikkes 16 p
Med 2 tråde syren strikkes 14 p
Med 1 tråd syren + 1 tråd lilla strikkes 16 p
Med 2 tråde lilla strikkes 14 p
Med 1 tråd lilla + 1 tråd purpur strikkes 16 p
Med 2 tråde purpur strikkes 14 p
Med 1 tråd purpur + 1 tråd bær strikkes 16 p
Indtagninger:
Med 2 tråde bær strikkes 6 p, idet indtagningerne begyndes 
som beskrevet. Derefter strikkes 14 p.
Med 1 tråd bær + 1 tråd bordeaux tages ind, til der er 74 m.
Med 2 tråde bordeaux tages ind, til der er 4 m tilbage.

Tilsætning af nye tråde: Når der tilsæt-
tes en ny tråd, strikkes enden med over 
de første 5 m. Klip derefter enden af et lille 
stykke fra den sidste m. Så sparer du 
endehæftning til sidst.

Stola: Strikkes med 2 tråde og diagonalt fra 
hjørne til hjørne.
Udtagninger: Slå 6 m op med 2 tråde grège 
og strik i farvefølge, idet den 1. og sidste m 
strikkes som en enkelt kantmaske.
1. p: 1 km, strik 1 drejet ret i lænken mellem 
maskerne, 2 ret, strik 1 drejet ret i lænken 
mellem maskerne, 1 km = 6 m.
2. p: Strik vrang mellem kantmaskerne.
3. p: 1 km, strik 1 drejet ret i lænken mellem 
maskerne, strik ret frem til den sidste m, 
strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne, 
1 km = 8 m

4. og alle lige pinde: Strik vrang mellem kantmaskerne.
Gentag 3. og 4. p, til der er 108 m på pinden.

Bevar maskeantallet på 108 m og strik således: Når der er 
strikket 4 striber – kanten måler nu 58 cm i højre side – er der 
108 m på pinden.
Fortsæt nu med dobbelte kantmasker i begge sider. Den 1. – 
2. og 107. – 108. m er kantmasker. Fortsæt over de 108 m, 
idet der på retsidepindene nu tages 1 m ud i højre side og 1 
m ind i venstre side. Strik således:
Rts: Dobbelte kantmasker, strik 1 drejet ret i lænken mellem 
maskerne, strik ret frem til de sidste 4 m, strik 2 ret sammen 
og slut med dobbelte kantmasker = 108 m. Fortsæt i stribe-
følge og strik m som de viser på vrangsiden.

Indtagninger: Når arb måler 180 cm, tages ind i begge sider 
således: (Fortsæt samtidig stribefølgen). 
Rts: Dobbelte kantmasker, strik ret frem til de sidste 4 m, 2 ret 
sammen og slut med dobbelte kantmasker.
Vrs: Dobbelte kantmasker, strik vrang frem til de sidste 4 m, 
2 vrang sammen og slut med dobbelte kantmasker. 
Gentag disse indtagninger, til der er 6 m tilbage. På den sidste 
vrangsidepind strikkes 3 x 2 vrang sammen. Bryd garnet og 
træk det gennem de resterende m.

Montering: Hæft de resterende ender. Spænd arb ud efter 
målene, fugt det let og lad det tørre.
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Str.: 36-40 (42–46)
Tallene vedrørende str. 42-46 er angivet i 
parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder 
dette alle str.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Ecopuno“ 
(72 % bomuld, 17 % ren ny uld (merino), 11 
% (baby) alpaka, løbelængde = ca. 215 m / 
50 gr.): ca. 250(300) gr perlebeige (fv 66) 
og lysegrå (fv 14), rundpind nr. 3½, 40 og 
80 cm, rundpind nr. 5, 50, 80 og 120 cm, 
strømpepinde nr. 3½ og 5.

Bemærk: Pulloveren strikkes med dobbelt 
garn – 1 tråd af hver farve. 

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.

Retstrik: Ret på alle pinde / Skiftevis 1 omg ret og 1 omg 
vrang.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden / Ret på alle 
omgange.

Bemærk: Da det er nemmere at strikke retmasker end vrang-
masker, strikkes pulloveren i glat (og retstrik). Derefter vendes 
indersiden udad, så vrangmaskerne (og retstrikken) bliver ret-
side. 

Strikkefasthed: 18 m og 25½ omg i glat med dobbelt garn 
på p nr. 5 = 10 x 10 cm. 18 m og 33½ omg i retstrik med 
dobbelt garn på p nr. 5 = 10 x 10 cm.

Bemærk: Pilen på tegningen viser strikkeretningen. Pullove-
ren strikkes samlet oppefra og ned, idet der begyndes med 
halskanten. Strik videre over bærestykket, hvor der tages ud. 
Derefter deles arb til forstykke og ryg samt ærmer, som strik-
kes færdige for sig. 

Pullover: Slå 96(104) m op på rundpind nr. 3½, 40 cm 
med dobbelt garn og strik rundt i rib. Pas på, at arb ikke 
snurrer. Når halskanten måler 2 cm = 8 omg, strikkes 
videre på rundpind nr. 5, 50 cm. Strik skiftevis 1 ret og 
3 m retstrik (= 24(26) mønsterrapporter på omg. På den 
5. omg fra ribkanten tages 1 m ud i de retstrikkede 
masker (strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne) for 
hver mønsterrapport = 120(130) m. Strik videre som m 
viser = 1 m i glat og 4 m i retstrik. På den følgende 6. 
omg tages igen 1 m ud i hver retribbe = 144(156) m. 
Gentag disse udtagninger i hver mønsterrapport på hver 
8. omg endnu 6 gange = 288(312) m, idet udtagninger-
ne forskydes indenfor det retstrikkede felt for hver gang, 
så bærestykket bliver pænt rundt. Efter alle udtagnin-
gerne er der 11 retmasker i hver retribbe, adskilt af en 
glatmaske. Glatmaskerne løber præcist over hinanden. 
Bemærk: Skift undervejs til en længere rundpind nr. 5, 
når det bliver nødvendigt. Når bærestykket måler 18 cm 
= 60 omg, strikkes videre i glat over alle m og uden 

udtagninger. Når der er strikket 3½(5½) cm 
= 8(14) omg i glat, deles arb i ryg, forstykke 
og ærmer. Sæt ryggen og forstykkets m = 
82(90) m til hver del = 164(180) m på rund-
pind nr. 5, 80 cm og sæt herimellem ærmer-
nes hver 62(66) m på maskeholdere til sene-
re.

Ryg og forstykke: Fortsæt rundt i glat, idet 
der på den 1. omg slås 8 m op i hvert 
ærmegab = 180(196) m. Når der er strikket 
23½ cm = 60 omg glat efter ærmegabene, 
skiftes til rundpind nr. 3½, 80 cm. Fortsæt 
rundt i rib til kanten forneden. Når der er 
strikket 6 cm = 18 omg, lukkes m løst af i 
rib.

Ærmer: Sæt det ene ærmes 62(66) m på rundpind nr. 5, 50 
cm og strik glat, idet der på den 1. omg strikkes 8 m op 
langs ærmegabet = 70(74) m. Når der strikkes op langs 
ærmegabet, vendes indersiden på pulloveren udad, så 
der ikke kommer til at være en opstrikningskant på retsi-
den i ærmegabet. Vend igen indersiden udad og fortsæt 
rundt i glat, idet m fordeles jævnt på strømpepinde nr. 5. 
Når ærmet måler 34½ cm = på den 88. omg efter ærmega-
bet, tages 22 m jævnt ind ved at strikke 2 ret sammen efter 
den 3.(5.) m og derefter strikkes hver 2. og 3. m ret sammen 
21 gange = 48(52) m. Når der er strikket yderligere 4 omg i 
glat, strikkes videre på strømpepinde nr. 3½ i rib. Når rib-
kanten måler 5 cm = 14 omg, lukkes m af i rib. Strik det 
andet ærme mage til.

Montering: Vend indersiden (vrangmaskerne) udad. Spænd 
arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. 
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PULLOVER · ECOPUNO
Model 5 – Ecopuno Leporello

Str.: 36/38, 40/42 og 44
Tallene vedrørende str. 40/42 og 44 er angi-
vet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, gæl-
der dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Ecopuno“ 
(72 % bomuld, 17 % ren ny uld (merino), 11 
% (baby) alpaka, løbelængde = ca. 215 m / 
50 gr.): ca. 300(300-350) gr petrol (fv 12), 
strikkepinde nr. 3 og 3½, rundpind nr. 3½, 
40 cm.

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden / 
Ret på alle omgange.

Knudekantmasker (km): Den første og sidste m strikkes ret 
på alle pinde.

Dobbelte kantmasker: Rts: Tag den 1. m vrang løs af med 
garnet bag arb. Strik 1 ret. I slutningen af pinden strikkes den 
2. sidste m ret og den sidste m tages vrang løs af med garnet 
bag arb. Vrs: Strik den 1. m vrang og tag den 2. m vrang løs 
af med garnet foran arb. I slutningen af pinden tages den 2. 
sidste m vrang løs af med garnet foran ab og den sidste m 
strikkes vrang.

Indtagninger: I højre side: 1 km, 1 ret, 2 ret sammen. I ven-
stre side: Strik 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, 
strik næste m ret og træk den løst aftagne m over), 1 ret, 1 km. 

Udtagninger: I højre side: 1 km, 1 ret, strik 1 drejet ret i læn-
ken mellem maskerne. I venstre side: Strik 1 drejet ret i læn-
ken mellem maskerne, 1 ret, 1 km.

Strikkefasthed: 23 m og 31 p i glat på p nr. 3½ = 10 x 10 cm.

Ryg: Slå 123(131-141) m op på p nr. 3 og strik rib, idet m for-
deles således på 1. p (vrs): 1 km, 1 ret, * 1 vrang, 1 ret, gentag 
fra * og slut med 1 km. Når arb måler 2 cm, strikkes videre i 
glat på p nr. 3½. Når arb måler 31 cm, lukkes til ærmegab i 
begge sider på hver 2. p for 2 x 2 m (2 x 2 m – 3 x 2 m) og 
derefter tages 1 m ind (strik ”indtagninger”) på hver 2. p 8(10-
10) gange = 99(103-109) m. Når ærmegabene måler 18(19-
20) cm, lukkes skuldrene fra siderne på hver 2. p med 2 x 7 m 
og 1 x 8 m (3 x 8 m – 3 x 9 m) og samtidig med den første 
skulderaflukning, sættes de midterste 45 m på en maskehol-
der til halsudskæring. Strik hver side færdig for sig, idet der 
halssiden lukkes på hver 2. p for yderligere 1 x 3 m og 1 x 
2 m. Strik den anden side modsat.

Forstykke: Strikkes mage til ryggen.

Ærmer: Slå 53 m op på p nr. 3 og strik rib, 
idet m fordeles som på ryggen. Når kanten 
måler 2 cm, strikkes videre i glat på p nr. 
3½. Tag 1 m ud i begge sider (strik ”udtag-
ninger”) på den 11. p efter ribkanten. Gen-
tag disse udtagninger på hver 10. p 3 gange 
og på skiftevis hver 8. og 10. p endnu 8 
gange (på hver 8. p 13 gange – på skiftevis 
hver 6. og 8. p 15 gange) = 77(81-85) m. 
Når ærmet måler 41 cm, lukkes til ærme-
kuppel i begge sider på hver 2. p for 1 x 3 
m. Tag derefter 1 m ind i begge sider (strik 
”indtagninger”) på hver 2. p 17 gange og 
derefter lukkes yderligere på hver 2. p for 3 

x 2 m og 1 x 3 m. Når ærmekuplen måler 14 cm, lukkes de 
resterende 19(23-27) m. Strik det andet ærme mage til.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. Sy skuldersømmene. Med rundpind nr. 3½ strikkes 
i alt 108 m op langs halsudskæringen. Strik rundt i glat. Når 
der er strikket 8 omg, lukkes alle m af. Sy ærmerne i. Sy side- 
og ærmesømmene.

Ryg- og 
forstykke 
halvdel

Ærme 
halvdel
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Str.: 36–40 (42–46 – 48/50)
Tallene vedrørende str. 42-46 og 48/50 er 
angivet i parentes, adskilt af bindestreg. Er 
der kun oplyst ét tal, gælder dette alle str.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Ecopuno“ 
(72 % bomuld, 17 % ren ny uld (merino), 11 
% (baby) alpaka, løbelængde = ca. 215 m / 
50 gr.): ca. 300(350-400) gr skifer (fv 67), 
en rest tyndt glat bomuldsgarn, rundpind nr. 
3 og 3½, 100 cm, rundpind nr. 3 og 3½, 25 
cm, rundpind nr. 3½, 40 cm, rundpind nr. 3, 
60 cm, hæklenål nr. 4.

Opslag med åbne masker: Med hæklenål 
nr. 4 og det tynde bomuldsgarn slås en luft-
maskekæde op. Lad være med at slutte kæden af, så du evt. 
kan hækle flere luftmasker / trævle nogle op. Med den lange 
rundpind nr. 3 og Ecopuno strikkes langs undersiden af luft-
maskekæden 1 m op i ret gennem hver luftmaske, idet der 
begyndes i den 1. lm. Når der er strikket det ønskede antal 
masker op, fortsættes rundt på rundpinden i glat. Luftmaske-
kæden bliver blot siddende, til du skal strikke videre i den 
modsatte retning. 

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden (også kantmasker-
ne strikkes i glat)  / Ret på alle omgange.

Vævestrikkant med 2 patentmasker (venstre og højre 
forstykkehalvdele): Strikkes efter diagrammet. Bogstavet a 
og tallene i venstre side viser vrangsidepindene, i højre side 
vises retsidepindene. De 2 masker, der er markeret med 
gråt, adskilt af en tyk streg i midten, viser patentmaskerne i 
kanten ved polohalsen. I bredden begyndes med de 14 m 
mellem pilene, idet de 2 midterste m krydses på den første 
vrangsidepind, se tegnforklaringen. På den følgende retside-
pind deles arb på midten (ved dobbeltpilen) til poloslids og 
der fortsættes over den venstre forstykkehalvdel med de 
 første 7 m fra den 1. pil frem til dobbeltpilen. Strik 1. – 4. p i 
højden og gentag derefter 3. og 4. p. For overskuelighedens 
skyld er der indtegnet 2 rapporter i højden. Når den venstre 
forstykkehalvdel  ifølge opskriften er færdig, strikkes den 
 højre forstykkehalvdel over de 7 m fra dobbeltpilen frem til 
pilen i venstre side af  diagrammet. Strik som på venstre for-
stykkehalvdel, blot spejlvendt.

Udtagninger A (sideskråninger): Sæt et mærke indenfor de 
yderste 5 m i hver side. 1 m ud = Strik 1 drejet ret i lænken 
mellem maskerne indenfor de 5 m i hver side. 

Udtagninger B (ærmeskråninger): Sæt et mærke efter de 
første 3 m på omgangen og før de sidste 3 m på omgangen 
= 6 markerede m. 1 m ud = Strik 1 drejet ret i lænken mellem 
maskerne på hver side de 6 markerede m = 2 m ud. 

Strikkefasthed: 24 m og 34 p/omg i glat på p nr. 3½ = 10 x 
10 cm. 24 m og 36 p/omg i glat på p nr. 3 = 10 x 10 cm.

Bemærk: Ryg og forstykke strikkes samlet 
op til ærmegabene.

Ryg og forstykke: Slå 252(272-292) luftma-
sker op med hæklenål nr. 4 og det tynde 
bomuldsgarn. Med rundpind nr. 3, 100 cm 
og Ecopuno strikkes 1 m op for hver lm som 
beskrevet. Strik rundt i glat, idet der sættes et 
mærke ved omgangens begyndelse. Pas på, 
at arb ikke snurrer. Sæt et mærke i hver 
”sidesøm” (= omgangens begyndelse og 
efter 126(136-146) m. Når der er strikket 6 
cm = 22 omg glat, sættes et mærke til 
 kantens afslutning. Skift til rundpind nr. 3½, 
100 cm og strik videre i glat. På den 8.(12-
16.) p efter mærket strikkes udtagninger A. 

Der tages således 4 m ud på omgangen. Gentag  disse udtag-
ninger på hver 10. omg endnu 6 gange = 280(300-320) m. Når 
der er strikket 23(25-27) cm = 78(85-92) omg efter mærket, 
deles arb i sidesømmene til ærmegab. 

Ryg: På den 1. p lukkes de første 5 m efter omgangens 
begyndelse til ærmegab, strik 135(145-155) ret. Lad de reste-
rende 140(150-160) m på pinden hvile til forstykket. Vend arb 
og strik tilbage over ryggen, idet der begyndes med at lukke 
5 m til det andet ærmegab. Fra den følgende retsidepind strik-
kes lige op, til ærmegabene måler 18(20-22) cm = 62(68-74) 
p. Skuldre: Lad de yderste 7(8-9) m i begge sider stå ustrikke-
de til skuldreskråninger, vend arb og slå om. Fortsæt på den-
ne måde med at strikke vendepinde, idet der på hver 2. p 
yderligere lades 3 x 7 m og 3 x 6 m (1 x 8 m og 5 x 7 m – 6 x 
8 m) stå ustrikkede i begge sider før de foregående vendinger. 
For hver vending slås om p. Samtidig med den 5. vending på 
skuldrene, lukkes de midterste 18 m til halsudskæring og 
hver side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p 
for yderligere 2 x 5 m. Over alle skuldermaskerne i hver side 
for sig strikkes nu en gennemgående pind, hvor omslagene 
strikkes ret sammen med den følgende maske. Luk samtidig 
maskerne af. Strik den anden side modsat, idet omslagene 
hér strikkes drejet vrang sammen med den følgende m på vrs.

Forstykke, 140(150-160) m: Strikkes mage til ryggen, blot 
med poloslids i midten: Når der er strikket 1(3-5) cm = på den 
4.(10.-16.) p (= pind a i diagrammet) efter ærmegabene, strik-
kes videre med vævestrikkant i poloslidsen, idet arb deles på 
midten som vist i diagrammet. Strik hver forstykkehalvdel fær-
dig for sig. Når slidsen måler 15 cm = 52 p, sættes de yderste 
7 m i slidsen på en maskeholder til krave. Luk derefter i hals-
siden på hver 2. p for yderligere 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m og 
3 x 1 m. Strik vendepinde til skulderskråning i den modsatte 
side som på ryggen og luk m af på samme måde. Strik den 
anden forstykkehalvdel mage til, blot modsat.

Kant forneden: Vend arb på hovedet og med vrangsiden 
udad. Med rundpind nr. 3, 100 cm strikkes nu 1 m op i hver 
vranglænke i højde med mærket = 252(272-292) m. Strik rundt 
i glat i omgange, til der er strikket 6 cm = 22 omg. Lad m hvile.

POLOSHIRT · ECOPUNO
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Pil forsigtigt luftmaskekæden ud af opslag-
ningen og flyt maskerne over på rundpind nr. 
3½, 100 cm = 252(272-292) m. Læg de to 
rundpinde præcist sammen og strik masker-
ne sammen i ret med 1 m fra hver pind, idet 
der begyndes ved omgangens begyndelse i 
en sidesøm. Luk samtidig maskerne af.
Ærmer: Slå 64(74-84) lm op med det tynde 
bomuldsgarn og hæklenål nr. 4. Med rund-
pind nr. 3, 25 cm og Ecopuno strikkes nu 1 
m op i hver lm som beskrevet. Strik rundt i 
glat, idet der sættes et mærke ved omgan-
gens begyndelse. Pas på, at arb ikke snur-
rer. Når der er strikket 6 cm = 22 omg, sæt-
tes et mærke til kantens afslutning. Strik 
videre i glat på rundpind nr. 3½, 25 cm, idet 
der på den 1. omg tages 10 m jævnt ud = 74(84-94) m. Tag 
derefter 1 m ud på hver side af omgangens begyndelse (strik 
”udtagninger B”) til ærmeskråning på den 4.(6.-8.) omg. Gen-
tag disse udtagninger på hver 4. omg endnu 6 gange = 88(98-
108) m. Bemærk: På str. 42-46 og 48/50 kan der skiftes til 
rundpind nr. 3½ på 40 cm. Når der er strikket 10(11-12) cm = 
34(38-42) cm efter kantens mærke, deles arb ved omgangens 
begyndelse og der fortsættes frem og  tilbage i glat. Når der er 
strikket 2 cm = 6 p efter delingen, strikkes ærmekuppel i ven-
depinde således: På hver 2. p lades de yderste 4 m i begge 
sider stå ustrikkede. Vend arb og slå om. Fortsæt på denne 

måde med at strikke vendepinde, idet der 
yderligere lades 6 x 4 m stå ustrikkede for 
hver vending i begge sider. For hver vending 
slås om p. Strik derefter en gennemgående 
pind over alle m, idet omslagene strikkes ret 
sammen med den følgende m. På den føl-
gende vrangsidepind strikkes de resterende 
omslag drejet vrang sammen med den føl-
gende maske. Luk samtidig maskerne af. 
Strik det andet ærme mage til.

Kant forneden på ærmerne: Strik en dob-
belt kant på samme måde som på ryg og 
forstykke, idet der strikkes på rundpind nr. 
3, 25 cm over 64(74-84) m. 

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. Sy skuldersømmene. Krave: Med rundpind nr. 3, 
60 cm strikkes de ventende 7 masker i halsudskæringen, strik 
videre 75 m op langs halsudskæringen og slut med de reste-
rende 7 ventende m = 89 m. Strik frem og tilbage i glat. Når 
kraven måler 17 cm, lukkes m løst af. Fold kraven halvt om til 
vrangen og sy den fast langs indersiden af halsudskæringen 
med elastiske sting. Sy kravens forkanter sammen med 
madrassting, så kantmaskerne skjules. Sy ærmerne i, idet de 
korte slidser passes ind i de aflukkede masker i ærmegabene.
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Zeichenerklärung:

= 1 M li
= 1 M re

= 1 M wie zum Linksstr. abh., 
dabei den Faden hinter der M 
weiterführen 

= 1 M wie zum Linksstr. abh., 
dabei den Faden vor der M 
weiterführen 

= 2 M nach re verkreuzen: die 2. M 
vor der 1. M li str., dann die 1. M 
li str., erst danach beide M von 
der li Nd. gleiten lassen

Strickschrift

3
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4

nk1-05 Polo-Shirt glatt rechts mit gedoppelten Blenden, 
Größe 36 bis 40, 42 bis 46, 48/50
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nk1-05 Polo-Shirt glatt rechts mit gedoppelten Blenden, 
Größe 36 bis 40, 42 bis 46, 48/50
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Tegnforklaring:
= 1 ret
= 1 vrang
=  Tag 1 m vrang løs af med garnet bag masken

=  Tag 1 m vrang løs af med garnet foran masken

=  Sno 2 m mod højre: Strik den 2. m vrang foran 
den 1. m, strik derefter den 1. m vrang og lad 
begge m glide af venstre pind.



Ecopuno Leporello

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. 
Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, 
der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på 
prøven(= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og 
er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal 
der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.
Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, 
at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er 
den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, 
der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For 
at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en 
prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er 
opgivet i opskriften.
Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i 
opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede 
størrelse.

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com
Fotos: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com; Nicolas Olonetzky, www.olonetzky.com; Jonas Bie

Strikkefasthed

Fortkortelser
arb = arbejdet
art = artikel
dr = drejet
dstm = dobbelt stangmaske
flg. = følgende
fm = fastmaske

fv = farve
gr = gram
hstm = halvstangmaske
km i strik = kantmaske
km i hækling = kædemaske
lm = luftmaske

m = maske(r)
nr. = nummer
omg = omgang(e)
p = pind(e)
r = ret
rk = række

rts = retsiden
sm = sammen
stm = stangmaske
str. = størrelse
vr = vrang
vrs = vrangsiden
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