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SØMANDSTOP 
ALBA

Design: Lene Holme Samsøe  • Nr. 2223BC
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SØMANDSTOP
Design: Lene Holme Samsøe  • Nr. 2223BC

5R-UP: Stik højre p ind i næste m på venstre p, ikke i m 
på venstre p, men 4 p under m på p. Strik m ret sådan at 
de overliggende masker opløses, men trådene ”fanges” 
af den strikkede m.

Mønster:
1.-4. p: Strik 4 p glat (1. p ret), dog er første og sidste m 
kant-m og strikkes ret på alle p.

5. p: 3 ret (den første af disse er kant-m), * 5R-UP, 3 
ret *. Strik fra * til * p hen. Sidste m er kant-m.

6. p: Kant-m ret, øvrige m vr.

7. - 10. p: Strik 4 p glat (1. p ret), dog strikkes kant-m 
ret på alle p.

11. p: Kant-m ret, * 5R-UP, 3 ret *. Strik fra * til * p hen 
til der mangler 2 m, slut med 5R-UP, kant-m ret.

12. p: Kant-m ret, øvrige m vr. 
Gentag disse 12 p.

Ryg: Slå (117) 123 (135) 147 m op på p nr. 3 og strik 
rib. Første p er fra vr-s og strikkes: 2 vr, strik (3 ret, 3 vr) 
p hen, slut med 3 ret, 2 vr. Fortsæt i rib som m viser til 
ribben måler 4 cm. Fortsæt i glat, idet m-tallet på første 

p reguleres til (115) 123 (135) 143 m (gælder str. S og 
XL). Når arb måler 33 cm fortsættes i mønster. Når der 
er strikket 12 p mønster lukkes af til ærmegab i begge 
sider, på hver anden p, for 6,2,2,1,1 m. Når ærmegabet 
måler 5-6 cm (slut med mønsterp 8), begynder udtag-
ningerne i hver side: Tag 1 m ud, inden for yderste m, på 
hver 6.p  i alt 10 gange = (111) 119 (131) 139 m. Samti-
dig, når ærmegabet måler (18) 19 (20) 21 cm, hviler de 
midterste (47) 49 (51) 53 m til hals, og hver side strikkes 
færdig for sig. Luk af mod halssiden, på hver anden p, 
for 1,1,1 m. Når ærmegabet måler (20) 21 (22) 23 cm 
lukkes af til skulder på hver p fra ærmegabssiden, for 
(9,10,10) 10,11,11 (12,12,13) 13,13,14 m.

Forstykke: Strikkes som ryggen til arbejdet er 5 cm kor-
tere end hele ryggen. Lad de midterste (27) 29 (31) 33 m 
hvile til hals og strik hver side færdig for sig. Luk af mod 
halssiden, på hver anden p, for yderligere 4,3,2,2,1,1 m. 
Luk af til skulder i samme højde som på ryggen.

Montering: Sy sidesømmene. Sy skuldersømmene. 
Strik med rundp nr. 2½ cirka 110 (114) 118 (122) m op 
langs ærmegabet. Strik 7 omg glat. Luk af. Strik med 
rundp nr. 2½ cirka 128 (132) 136 (140) m op langs 
halsen, inkl de hvilende m. Strik 7 omg glat. Luk af. 

Størrelse: (S) M (L) XL

Overvidde: (87) 93 (102) 108 cm

Længde: (56) 57 (58) 59 cm

Garn: ALBA fra BC Garn

Garnforbrug:  (300) 300 (350) 350 g. lyserød 03

Pinde: Rundp (40 cm) nr. 2½. Jumperp nr. 3.

Strikkefasthed: 26 m x 34 p glatstrik = 10 x 10 cm på p nr. 3. 


