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Rettelser til bogen 

 

Miyu Sweater side 22 (der er byttet om på for- og bagstykke – har ingen praktisk 

betydning) 

 

Del til krop og ærmer 

Fordel m sådan (beg bagerst forrest ved højre ærme, og fjern MM, når du kommer til 

dem): Strik til 2. MM. Sæt den 3. raglan-m og de næste 59 (61) 65 (69) 71 (77) 81 (87) 89 

(95) m samt de følgende 2 raglan-m på en tråd til højre ærme = 62 (64) 68 (72) 74 (80) 84 

(90) 92 (98) m. Slå 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 (11) 13 (15) nye m op til højre ærmegab. Til 

forrygstykket strikkes 1 raglan-m r, strik r over 95 (101) 107 (111) 117 (123) 127 (133) 135 

(141) ryg-m, strik r over de næste 2 raglan-m. Placer den følgende raglan-m og de næste 

59 (61) 65 (69) 71 (77) 81 (87) 89 (95) m samt de følgende 2 raglan-m på en tråd til 

venstre ærme = 62 (64) 68 (72) 74 (80) 84 (90) 92 (98) m. Slå 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 

(11) 13 (15) nye m op til venstre ærmegab. Til rygforstykket strikkes 1 raglan-m r, strik r 

over 95 (101) 107 (111) 117 (123) 127 (133) 135 (141) forstykke-m og strik r over de 

næste 2 raglan-m = 218 (230) 242 (250) 262 (274) 282 (294) 302 (318) m på omg. 

 

Seashell Sweater side 155 (symbolforklaring): 

Dr ssk skal ændres til dr ve r sm, så det matcher forkortelsen side 250. 

 

 

Løkkeudtagning strikkeprøve side 193 nederst:  

Der strikkes frem og tilbage på pinden. Placer MM på hver side af midtermasken: 

1. p (RS): strik r til MM, FM, løkkeudt H, FM, 1 r, FM, løkkeudt V, strik r p ud. 

2. p VS: strik vr til MM, FM, løkkeudt V, FM, 1 vr, FM, løkkeudt H, strik p ud. 

 

Lænkeudtagning strikkeprøve side 195 nederst:  

Der strikkes frem og tilbage på pinden. Placer MM på hver side af midtermasken: 

1. p (RS): strik r til MM, FM, LH, FM, 1 r, FM, LV, strik r p ud. 

2. p VS: strik vr til MM, FM, LVV, FM, 1 vr, FM, LHV, strik p ud. 

 

Løftede udtagninger strikkeprøve side 198 nederst:  

Der strikkes frem og tilbage på pinden. Placer MM på hver side af 2 midtermasker: 

1. p (RS): strik r til MM, FM, LUH, FM, 1 r, FM, LUV, strik r p ud. 

2. p VS: strik vr til MM, FM, LUHV, FM, 1 vr, FM, LUVV, strik p ud. 
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Italiensk opslagning side 200 billede 1: 

Slå halvdelen af det maskeantal op, som skal bruges + 1 ekstra m, hvis det er ulige 

maskeantal. 

 


