
 

 

Rettelse til Strikket med kærlighed af Vibe Ulrik Søndergaard 

 

Clara – sommerfuglebluse, side 12 

FORSTYKKE: 

Ærmegab 

Følgende skal slettes: 

Forts i glat til arb måler 6 (7) 8 cm fra ærmegabets  

start, sidste p fra VRS. 

Der skal altså udelukkende stå således: 

Luk 3 m i beg af de næste 2 p. 46 (48) 54 m 

Tag 1 m ind i begge sider på næste 2 p. 42 (44) 50 m 

Forts i glat til arb måler 8 p mindre end ved ryggens  

halsudskæring, slut med en p fra VRS. 

 

Rosita - cirkeltrøje, side 77 

Afslutning af ærmet, venstre spalte øverst:  

Luk 2 m i beg af næste 2 p. 44 m 

Tag 1 m ind i både beg og slutningen af hver p på næste 10 p. 24 m 

Luk af, idet der samtidig strikkes [1r, 2rsm] på hele  

pinden. 

 

Isabel – kjole med fletværk og grene, side 99 – 100. 

RYG 

side 100, øverst: De sidste to linjer inden Raglan ærmegab skal erstattes af flg, (idet der 

skal tilføjes to pinde til mønstret efter 32. p): 

33. p: Strik som 21. p 

34. p: Strik r og vr som m viser. 

Gentag 11.-34. p (IKKE 9.-32. p) indtil arb måler 38 (41) 43 cm fra opslagskant, sidste p fra 

VRS. 

 

FRONT 

side 100, nederst th: De to sidste linjer inden Raglan ærmegab skal erstattes af flg. (idet der 

skal tilføjes to pinde til mønstret efter 32. p): 

33. p: 4vr, 10r, 6vr, 2r, 1vr, 2r, 2vr, 3r, Sno6Fvr, Sno6Bvr, 3r, 2vr, 2r, 1vr, 2r, 6vr, 10r, 4vr. 

34. p: 34. p: Strik r og vr som m viser. 

Gentag 11.-34. p (IKKE 9.-32. p) indtil arb måler 38 (41) 43 cm fra opslagskant. 

 



 

 

 

 

Flora – nederdel med blade, side 112 

 

Forkortelsen ”udt” (udtagning) skal i denne opskrift udføres således: 

udt: Tag 1 m ud ved at strikke r både forfra og bagfra i næste m 

 

side 114 

19. p: Forkortelsen ”skpo” skulle have være oversat som ”oti2” 

oti2: Tag 1 r løst af, strik 2 r sm og træk den løse m over 

 

20. p: Der er 8 m tilbage, når pinden er strikket. 

 

 

Laura miniponcho, side 128, venstre spalte øverst: 

 

7. p: [3r, 2rsm, 4r, slå om, 2vr, (2r, slå om, oti) 3 gange, 2vr, slå om, 4r, oti, 3r] 4 gange. 

 


