
Opskrift 1223 Hverdagspynt i Anisia fra Cewec 
 

Str:   S (M) L (XL)

 XXL 

Brystvidde:  85 (95) 105 (115)

 125 cm 

Hel længde: 56 (58) 60 (61)   63 cm

  

  

Garn: Anisia (76 % mohair, 24 % polyamid) 25 g = 235m.  

Glitter (85 % viscose, 15 % polyester) 25 g = 110m. 

Garnmængde 

Anisia fv 41  7 (7) 7 (8) 8 ngl 

Anisia fv 28  1 (1) 1 (1) 1 ngl 

Anisia fv 33  1 (1) 1 (1) 1 ngl 

Anisia fv 43  1 (1) 1 (1) 1 ngl 

Anisia fv 44  1 (1) 1 (1) 1 ngl 

Glitter fv 8209 1 (1) 1 (1) 1 ngl 

Pinde:   Pinde nr 4 og rundpind 4 – 60 cm til hals 

Strikkefasthed: 21 masker glatstrik i dobbelt Anisia = 10cm 

Info:  Hverdagspynt strikkes i dobbelt tråd. Ryg, forstykke og 

ærmer strikkes hver for sig og sys sammen til sidst. 

Strik evt. kant-m r på alle stykker – det gør 

sammensyningen lettere. 

Forkortelser: m: masker / p: pinde / r: ret / vr: vrang / sm: sammen / 

dr: drejet / indt: indtagninger  

Stribemønster til ærme:  

15 pinde fv 33 

6 pinde fv 28 

4 pinde fv 44 

6 pinde fv 43 

6 pinde fv 33 & glitter (1 tråd af hver) 

2 pinde fv 28 

4 pinde fv 44 

4 pinde fv 43 

2 pinde fv 33 & glitter (1 tråd af hver) 

6 pinde fv 33 

2 pinde fv 28 



6 pinde fv 44 

6 pinde fv 43 

6 pinde fv 33 & glitter (1 tråd af hver) 

Ryg: Slå med dobbelt tråd, 102 (112) 122 (132) 142 m op og 

strik rib (1r, 1vr) i 5 cm (1.p er vr-side).  

Skift til glatstrik, og tag på 1.p jævnt ind til 92 (102) 112 

(122) 132 m.  

Strik til ryggen måler 35 (36) 37 (38) 39 cm, og luk nu 

af til ærmegab: Luk 5 m i begyndelsen af de næste 2 p 

og fortsæt med indt på r-side: 2 r dr sm, r til der 

mangler 2 m, 2 r sm. Strik i alt 3 (3) 3 (4) 5 indt. (= 76 

(86) 96 (104) 112 m). Fortsæt til ærmegabet måler 20 

(21) 22 (22) 23 cm.  

Sæt de midterste 36 (38) 40 (42) 42 m på en tråd til 

nakke. Strik skuldrene hver for sig. Sæt garnet til ved 

skulder siden og luk 10 (12) 14 (15) 17 m. Strik p færdig 

ind mod halsen og strik 1 p (du er nu midt på skulderen). 

Luk nu de sidste 10 (12) 14 (16) 18 m af.  

Forstykke: Strikkes som ryggen, til indt. til ærmegab er færdige. 

Strik nu halsudskæring: 37 (42) 47 (51) 55 r, luk 2 m, 

37 (42) 47 (51) 55 r. Strik hver side færdig for sig. 

Luk af til v-hals således:  

Højre skulder: Strik indt. på r-side: 2 r dr sm, r resten af 

p. 

Venstre skulder: Strik indt. på r-side: r til der mangler 2 

m, 2 r sm. 

Strik indt., til der er 20 (24) 28 (31) 35 m på skulderen. 

Fortsæt lige op, til ærmegabet har samme mål som på 

ryggen. Luk af til skulder som på ryggen. 

 

Ærmer: Begynd med det stribede ærme. Begynd med rib og  

stribemønster, og fortsæt derefter med glatstrikning i fv 

41, til ærmet er færdig. 

Ribben strikkes således: 

r-side: 1 dr r, 1 vr 

vr-side: 1 r, 1 vr 

1 ret -1 vrang, på retsiden strikkes retmaskerne drejet 

ret.  

Slå 46 (46) 48 (48) 50 m op og strik ribmønster (1.p er 

vr-side).  

På hver 6. pind tages ud således: 1 r, løft lænken mellem 

m og strik dr r, r til der er 1 m tilbage, løft lænken 

mellem m og strik dr r, 1 r. Tag ud i alt 16 (16) 16 (17) 

16 gange (= 78 (78) 80 (82) 82 m).  

Strik til ærmet måler 45 (45) 46 (46) 47 cm.  



Strik ærmekuppel således:  

Luk 5 m i begyndelsen af de næste 2 p. 

På hver p strikkes: 2 r dr sm, r til der mangler 2 m, 2 r 

sm i alt 4 gange (= 60 (60) 62 (64) 64 m) 

På hver r-side-p strikkes 2 r dr sm, r til der mangler 2 

m, 2 r sm i alt 13 gange (Vr-side-p strikkes vr.) (= 34 

(34) 36 (38) 38 m) 

På hver p strikkes 2 r dr sm, r til der mangler 2 m, 2 r 

sm i alt 4 (4) 6 (6) 6 gange.  

Luk de sidste 26 (26) 24 (26) 26 m af. 

Strik et ærme mere, men kun med fv 41. Strik 

ribmønstret lige så langt som det stribede. 

 

Halskant: Sy skuldrene sammen. Sæt nakkemaskerne på rundpind 

4 og strik m op i resten af halsudskæringen. Saml ca. 20 

m op pr. 10 cm, og 2 m i de aflukkede 2.  

Strik i-cord aflukning således: Slå 4 m op i forlængelse 

af de opsamlede m. 

Strik så: 3 r, 2 r sm, sæt de 4 m tilbage på venstre p.  

Gentag til alle m er strikket, luk af. 

 

Montering: Sy sidesømme og ærmesømme, sy ærmerne på. Hæft 

alle ender. Vask og læg til tørre fladt i opgivne mål. Se 

vaskeanvisning på banderole. 

 

 

Design af Jette Strombski 

 

 

 

   

 

 

 


