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#COFFEETIMESLIPOVER

Coffee time slipover

DEN BLØDESTE SLIPOVER MED ET TWIST AF GLIMMER, HVOR DU STRIKKER TO TRÅDE SAMMEN - SÅ GÅR DET 
ENDNU HURTIGERE. START FRA OVEN, OG STRIK NED I EN KOMBINATION AF RUNDTSTRIK OG FREM-OG-TILBAGE. 
DU SKAL GERNE MESTRE RET OG VRANG OG IND- OG UDTAGNINGER SAMT DEN LILLE SNONING, DER EGENTLIG 
ER MEGET ENKEL. MÅSKE IKKE ET PROJEKT FOR NYUDKLÆKKEDE NYBEGYNDERE - ER DU LÆRENEM OG ØVET, 
ER SLIPOVEREN TIL GENGÆLD SNART LAVET FÆRDIG ♥
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Coffee time slipover XS (S) M (L) XL

Royal Fraya
34% baby alpaca + 33% polyamide + 
22% viscose + 6% fine merino wool + 
5% polyester  
50 g = 130 m

#COFFEETIMESLIPOVER

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © 2020 FRAYAYARN.COM

FRAYA 2030

m = Maske
r = Ret
p = Pind
vr = Vrang
omg = Omgang
sm = Sammen
dr sm = Drejet sammen
mm = Maske markør
indt = Indtagning i ærmegab: Start ved  
 maske markøren, 2 r, 2 r dr sm, strik  
 ret til 4 m før maske markøren, 2 r  
 sm, 2 r.
højre udt. = Højre udtagning: Saml lænken op  
 bagfra mellem to masker med venstre  

FORKORTELSER:
 pind, og strik den ret i forreste lænke.
venstre udt. = Venstre udtagning: Saml lænken  
 op forfra mellem to masker med  
 venstre pind, og strik den ret i bag- 
 erste lænke
‘Snoning’ i slids = Strik 2 ret sammen og lad  
 maskerne blive på venstre pind, strik 
  første maske igen og træk begge  
 masker over på højre pind

Designet af Vibe Ulrik

Slipoveren strikkes oppefra og ned.

OPSKRIFT
Bagstykke:
Der startes med bagstykket, hvor der strikkes frem og tilbage ned til ærmegab.
Slå  41 (43) 45 (47) 49 m på pind nr. 7 med to tråde garn. Strik den første pind vrang. 
Fortsæt i glatstrik til arbejdet måler 22 (23) 24 (25) 26 cm, slut med en vrangpind.
Strik udtagninger til ærmegab således:
2 r, 1 højre udt, strik ret til de sidste 2 m, 1 venstre udt, 2 r. 
Strik næste pind vrang. 
Fortsæt med at tage 1 m ud i hver side i alt 8 (8) 9 (10) 11 gange til der er 57 (59)  63 (67) 71 m. 
Lad maskerne hvile eventuelt på en hjælpetråd eller maskeholder.

Forstykke:
Saml 10 (11) 12 (13) 14 m op i venstre side af bagstykkets skulder således: 
Tæl masker ind på bagstykket, lav en lang garnende på ca. 50 cm, saml nu de 10 (11) 12 (13) 14 m 
op med garnenden således at garnenden slutter  i ærmegabssiden og garnnøglet sidder i halsud-
skæringen. På denne måde startes der med en retpind på forstykket. 
Strik glatstrik de næste 12 (12) 13 (13) 14 pinde, hvorefter der tages ud til halsudskæring således 
(startende med en ret pind):
Strik 2 ret, 1 højre udt, strik ret på resten af pinden. 
Vend og strik 1 p vrang.
Fortsæt med at tage ud på hver anden pind i alt 5 gange til der er 15 (16) 17 (18) 19 masker på 
pinden. Lad maskerne hvile.
Til højre side af forstykket samles 10 (11) 12 (13) 14 m op i højre side af bagstykket. 
Strik som til venstre side, blot modsat, med udtagninger i halsudskæringen. 
Når der er 15 (16) 17 (18) 19 m på pinden og der igen skal strikkes ret, samles de to dele således:
Strik maskerne fra højre forstykke, slå 11 m op og strik maskerne fra vestre forstykke. Der er nu 41 
(43) 45 (47) 49 m på pinden.
Fortsæt i glatstrik til arbejdet måler 23 (24) 25 (26) 27 cm, afslut med en vrangpind.
Strik udtagninger som til bagstykket til der er 57 (59) 63 (67) 71 m.
Nu samles alle masker og der strikkes rundt. 
Strik forstykkets masker, slå 6 m op mellem forstykke og bagstykke og sæt en maskemarkør i mid-
ten af disse, strik bagstykkets masker, slå 6 m op og sæt en maskemarkør i midten af disse – denne 
markerer omgangens start. Der er nu 63 (65) 69 (73) 77 m på for-og bagstykke.
Strik glatstrik til arbejdet måler 5 cm fra ærmegab. 

Herefter strikkes frem og tilbage til slids, først på forstykke, derefter på bagstykke.

E1

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUG

STRIKKEFASTHED
I glatstrik med 2 tråde på pinde nr. 7:
12 m x 19 p = 10 x 10 cm

ANDET/TILBEHØR
Maskemarkører, maskeholdere

VEJLEDENDE PINDE
Rundpind 60 cm nr. 6 og 7

OBS: Størrelsen på pindene er kun 
vejledende. Strikker du fastere end 
strikkefastheden skal du gå op i 
pindstørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pindstørrelse.

MÅL
½ overvidde ca.
50 (54) 58 (60) 64  cm.
Længde målt på bagstykke fra 
skulder og ned ca.
55 (56) 57 (58) 59  cm. 

300 (300) 350 (350) 400 g
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Slids på forstykke:
Strik ret over forstykkets masker og 2 m af bagstykket, vend og strik vrang tilbage over forstykket 
og 2 m af bagstykket. 
Vend, så der startes på retsiden. Der er nu 67 (69) 73 (77) 81 m på forstykket.
Strik 3 ‘snoninger’, se beskrivelse ovenover, 1 r, 2 r dr sm, strik ret til de sidste 9 m, 2 r sm, 1 r, 3 
‘snoninger’. 
Vend og strik 1 p vrang.
Fortsæt med at lave 3 ‘snoninger’ i hver side og at tage 1 m ind i hver side i alt 5 gange til der er  
57 (59) 63 (67) 71 m.
Skift til pind nr. 6.
Strik rib således:
Strik 3 ‘snoninger’, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * til der er 6 m tilbage på pinden, strik 3 ‘snon-
inger’, vend.
Strik 6 vr, 1 r, *1 vr, 1 r* gentag fra * til * til der er 6 m tilbage på pinden, 6 vr
Gentag disse to pinde til arbejdet måler 52 (53) 54 (55) 56 cm målt fra skuldersømmen. 
Luk alle masker af. 

Slids på bagstykke:
Start på retsiden af bagstykket med at samle 4 m op bagved forstykket. 
Strik ret på alle masker og saml 4 m op bagved forstykket i den anden side.
Der er nu 67 (69) 73 (77) 81 m på bagstykket. 
Vend, og strik 1 p vrang
Fortsæt med at lave 3 ‘snoninger’ i hver side og at tage 1 m ind i hver side i alt 5 gange til der er  
57 (59) 63 (67) 71 m.
Skift til pind nr. 6.
Strik rib således:
Strik 3 ‘snoninger’, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * til der er 6 m tilbage på pinden, strik 3 ‘snon-
inger’, vend.
Strik 6 vr, 1 r, *1 vr, 1 r* gentag fra * til * til der er 6 m tilbage på pinden, 6 vr
Gentag disse to pinde til ribben er 3 cm længere end ribben på forstykket. 
Luk alle masker af. 

Halsrib:
Hæft alle ender. 
Start ved højre skulder med rundpind nr. 6 og saml 14 (14) 15 (15) 16 m op langs det lodrette og 
kurvede stykke af forstykkets halsudskæring, 11 (11) 11 (11) 11 m langs det vandrette stykke, 14 
(14) 15 (15) 16 m op langs det kurvede og lodrette stykke, og 21 (21) 21 (21) 21 m i nakken. 
Strik 16 om rib, 1 r, 1 vr, og luk alle masker løst af. 
Fold ribben om til vrangsiden og sy den fast så pænt som muligt.

Ærmerib: 
Saml 70 (74) 78 (80) 84 m op i alt 37 (39) 41 (43) 45 m til forstykket og 33 (35) 37 (37) 39 m til 
bagstykket) med rundpind nr. 6. 
Strik  7 omg rib 1 r, 1 vr og luk alle masker løst af. 
Strik den anden ærmerib på samme måde. 
Hæft enderne.


