






Slipover 

#lileslipover


Lile 
KNITWEAR DES IGN



Størrelse


XS (S) M (L) XL (XXL)


Brystmål 


86 (92) 98 (104) 110 (116) cm


Længde 


48 (50) 52 (54) 56 (58) cm


Pinde 


Rundpind 3,5 mm, 80 cm


Rundpind 3 mm, 80 cm


Garn 


4 (4) 4 (5) 5 (6) nøgler Pernilla fv 978  fra Filcolana


Kvalitet 


100% uld. 50g = 175 m


Strikkefasthed


22 masker x 32 pinde = 10 cm, målt på pind 3,5 


24 masker x 36 pinde = 10 cm, målt på pind 3


Nyttig viden


Vesten strikkes på pind 3,5. Pind 3 bruges til ombuk ved vestens bund. Slipoverens 
skuldre strikkes først. Der strikkes masker op fra skulderstykkerne til både ryg og 
forstykker, fra hver skulder. Under ærmegab samles arbejdet og efter v-hals strikkes der 
rundt.


Der strikkes kantmasker på skuldre og ved hals. Disse strikkes ret på retsiden og vrang 
på vrangsiden. 


Hvis du har en stor barm, kan det være en fordel, at forsætte udtagningerne på 
forstykkerne, så der kommer flere masker over slipoverens forstykke end over ryggen. 
Vær opmærksom på, at maskeantal, mål og garnmængde angivet i opskriften, i så fald, 
ikke længere stemmer overens med arbejdet samt v-halsen vil blive dybere, strik evt. en 
bredere ribkant, så v-halsen syner mindre dyb.




Skulder


Slå 23 masker op på pind 3,5, strik 1 pind vrang. Stik mønster således: 


1. Pind, retsiden: 1 kantmaske, *3 ret, 1 løs af vrang, 2 ret, træk den løse maske over*, gentag *-
* til der er 4 masker tilbage, 4 ret


2. Pind, vrangsiden: 1 kantmaske, 4 vrang, *slå om, 5 vrang*, gentag *-* til der er 5 masker 
tilbage, slå om, 5 vrang


3. Pind, retsiden: 1 kantmaske, *1 løs af vrang, 2 ret, træk den løse maske over, 3 ret*, gentag *-
* til der er 4 masker tilbage, 1 løs af vrang, 2 ret, træk den løse maske over, 1 ret


4. Pind, vrangsiden: 1 kantmaske, 1 vrang, *slå om, 5 vrang*, gentag *-* til der er 2 vrang 
masker tilbage, slå om, 2 vrang


Gentag disse 4 pinde til arbejdet måler 5 (6) 6 (7) 7 (7) cm. Slut med pind 3. Strik 1 pind glatstrik. 
Senere strikkes der ærmegabs-rib over de hvilende masker. 


Lad de resterende 19 masker hvile. 


Strik en skulder mage til. 


Højre nakke 


Strik 12 (15) 15 (18) 18 (18) masker op i kantmaskerne langs skulderen. Start ved opslagskanten. 
Spring ca. hver 3. maske over. 


1. Pind, vrangsiden: Strik vrang over alle masker, slå til sidst 2 nye masker op med løkkeopslag. 


2. Pind, retsiden: Strik de 2 nye masker drejet ret, strik ret over de restende masker


Gentag pind 1 og 2, til der er taget 6 (6) 8 (8) 8 (8) masker ud. Bryd garnet. Lad arbejdet hvile.


Venstre nakke 


Strik 12 (15) 15 (18) 18 (18) masker op i kantmaskerne langs skulderen. Start ved de hvilende 
masker. Spring ca. hver 3. maske over. Slå til sidst 2 nye masker op med løkkeopslag.


1. Pind, vrangsiden: Strik de 2 nye masker drejet vrang, strik vrang over de restende masker. 


2. Pind, retsiden: Strik ret over alle masker, slå til sidst 2 nye masker op med løkkeopslag.


Gentag pind 1 og 2, til der er taget 6 (6) 8 (8) 8 (8) masker ud.


Slå 32 (34) 34 (36) 36 (40) nye masker op, med løkkeopslag, i forlængelse af de nye nakke-
masker. Sæt højre rygstykke tilbage på pinden og strik frem og tilbage over alle 68 (76) 80 (88) 88 
(92) masker. De nye masker strikkes drejet vrang på første pind. 


Forsæt frem og tilbage i glatstrik, til arbejdet måler 17 (17) 18 (19) 20 (21) cm, fra 
opsamlingskanten. 




Tag ud til ærmegab i begge sider:


1. Pind, retsiden: Strik ret over alle masker, slå 2 nye masker op, med løkkeopslag


2. Pind, vrangsiden: Strik de nye masker drejet vrang, strik vrang over alle masker, slå 2 nye 
masker op med løkkeopslag


3. Pind, retsiden: Strik de nye masker drejet ret, strik ret over alle masker, slå 2 nye masker op, 
med løkkeopslag


Gentag pind 2 og 3, til der er taget 8 (8) 8 (8) 12 (12) ud i hver side = 84 (92) 96 (104) 112 (116) 
masker. 


Venstre forstykke 


Strik 12 (15) 15 (18) 18 (18) masker op langs kantmaskerne på skulderen. Start modsat de 
hvilende masker og spring ca. hver 3. maske over. 


Strik frem og tilbage i glatstrik, til arbejdet måler 6 (7) 7 (6) 8 (6) cm, fra opsamlingskant. 


Herfra tages der ud til v-hals ved, at strikke 2 masker i første maske, på hver anden pind (hver 
retpind). Når arbejdet måler 17 (17) 18 (19) 20 (21) cm, fra opsamlingskant, tages der samtidig ud 
til ærmegab, som på ryggen, men kun i den modsatte side af pinden. 


Bryd garnet.


Højre forstykke


Strik 12 (15) 15 (18) 18 (18) masker op langs skulderen. Start ved de hvilende masker og spring 
ca. hver 3. maske over. 


Strik frem og tilbage i glatstrik, til arbejdet måler 6 (7) 7 (6) 8 (6) cm, fra opsamlingskant. 


Der tages ud til v-hals ved, at strikke 2 masker i sidste maske, på hver anden pind (hver retpind). 
Når arbejdet måler 17 (17) 18 (19) 20 (21) cm, fra opsamlingskant, tages der samtidig ud til 
ærmegab, som på ryggen, men kun i den modsatte side af pinden.


Krop


Når der er taget 8 (8) 8 (8) 12 (12) masker ud til hvert ærmegab, samles arbejdet og der strikkes 
frem og tilbage over alle masker på kroppen, mens der stadig tages ud til v-hals på forstykkerne. 
Start med at strikke maskerne fra venstre forstykke, slå 8 (8) 8 (8) 8 (8) nye masker op til ærmegab 
med løkkeopslag, strik over ryggens 84 (92) 96 (104) 112 (116) masker, slå 8 (8) 8 (8) 8 (8) nye 
masker op til ærmegab med løkkeopslag, strik over højre forstykkes masker. Sæt en markør 
mellem 4. og 5. maske, under hvert ærmegab = 92 (100) 104 (112) 120 (124) masker til ryg.


Forsæt udtagning til v-hals, til der er taget 24 (24) 26 (27) 26 (31) masker ud, på hvert forstykke = 
96 (102) 108 (114) 120 (130). Saml arbejdet, ved at slå 1 ny maske op mellem forstykkerne. Strik 
rundt over alle arbejdets masker = 189 (203) 213 (227) 241 (255). 




Strik, til arbejdet måler 41 (43) 45 (47) 49 (51) cm, målt fra skulderen. På sidste omgang tages der 
3 (5) 3 (5) 1 (3) masker ind, jævnt fordelt. 


Mønster


Strik 7 cm mønster.


1. omgang: * 1 maske løs af vrang, 2 ret, løft den løse maske over, 3 ret*, gentag *-* omgangen 
ud. 


2. omgang: 1 ret, *slå om, 5 ret*, gentag *-* til der er 4 masker tilbage på omgangen, slå om, 4 
ret.


3. omgang: *3 ret, 1 maske løs af vrang, 2 ret, løft den løse maske over*, gentag *-* omgangen 
ud.


4. omgang: 4 ret, *slå om, 5 ret*, gentag *-* til der er 1 maske tilbage på omgangen, slå om, 1 
ret.


Gentag disse 4 omgange, til arbejdet måler ca. 7 cm. Strik 2 omgange glatstrik, skift til pind 3 
mm, strik 1 omgang vrang (ombuk), strik glatstrik til arbejdet måler ca. 8 cm (eller har samme mål 
som snoningsborten). Luk alle masker af og sy ombukket fast på indersiden af slipoveren med 
maskesting. 


Halsrib


Med pind 3,5 mm strikkes masker op langs V-hals og nakke. Spring ca. hver 4 maske over. Vær 
opmærksom på, at strikke 1 maske op i den sidst opslåede maske mellem de 2 forstykker, marker 
denne. Der tages ind til V-hals over denne maske. Strik rundt i rib *1 ret, 1 vrang*, til ribben måler 
2,5 (2,5) 3 (3) 3 (3,5) cm. Samtidig tages der ind til V-hals ved at strikke frem til 1 maske før den 
markerede maske, løft 2 masker ret løs af samtidig, strik 1 ret, løft de 2 løse masker over. Gentag 
denne indtagning på alle omgange. 


Luk af med italiensk aflukning (eller luk af i rib).


Ærmerib 


Med pind 3,5 mm strikkes masker op langs ærmegabet, spring ca. hver 4 maske over. Strik rundt i 
rib *1 ret, 1 vrang*, til ribben måler 2 (2) 2 (2) 2,5 (3) cm. Luk af med italiensk aflukning (eller luk af i 
rib). 
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God strikkelyst! 


