
Opskrift 1226 Glitter og mohair i perlerib 

 
Ryg: Slå 75 (83) 89 (97) 105 m op på p nr. 5 med 2 tråde Anisia og 1 tråd Glitter. 
Strik 5 p perlerib (1. p er vrangsiden). 
Skift til p nr. 7 og strik perlerib til arbejdet måler 31 (32) 33 (34) 35 cm. Luk til 
ærmegab for 3,2,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,2,1) 3,2,2,1,1 m i hver side. Strik til 
ærmegabet måler 22 (23) 24 (25) 26 cm. Luk 16 (18) 20 (22) 24 m af til hver skulder 
og sæt de midterste 31 (33) 35 (37) 39 m over på en maskeholder. 
 
Forstykke: Strik som ryggen, til ærmegabet måler 8 cm, afslut med vr-p. Strik hver 
del færdig for sig. Fortsæt i perlerib og strik ærmegabet lige op, samtidig med at der 
laves v-hals således: Strik hen til den midterste m, som sættes i hvil på en markør. 
Vend og strik 1. m som sættes over på en maskeholder, strik p ud.  Dette gentages 
på hver anden p, til der er (16) 18 (20) 22 (24) m tilbage på p til skulder. Strik lige 
op til ærmegabet måler 22 (23) 24 (25) 26 cm. Luk skulder-m af og strik den anden 
side på samme måde. 

Størrelse: 
 

S (M) L (XL) XXL  

Overvidde: 
 

86  
 

(95) 103 (112)  122 cm  

Længde: 
 

52 (54) 56 (58) 60 cm  

Garn: 
 

ANISIA (76% kid mohair, 24% polyamid - 25 g = 235 m) 
og GLITTER (85% viscose, 15% polyester - 25 g = 110 m) 
fra Cewec 
 

Garnforbrug:  
ANISIA farve 43 
GLITTER farve 8221 
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Pinde: 
 

Pinde nr. 4, 5 og 7 mm 

Strikkefasthed: 17 m x 20 pinde i perlerib = 10 x 10 cm på pind nr. 7, 
med 2 tråde ANISIA og 1 tråd GLITTER.  
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 
eller grovere pinde 
 

Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen, 
sl o = slå om 
 

Tilbehør: 
 

3 maskeholdere og 1 markør 

Tip til opsamling 
af masker ved v-
hals:  
 

Saml lænken op imellem 2 m og drej lænken, så der ikke 
kommer et hul. 

Perlerib: 1.p (vrangsiden): *1 r, 1 vr*, gentag fra *til* p ud 
2.p: ret 
Gentag disse 2 p hele arb. 



Halskant: Sy skuldersømmene sammen og luk så maskerne af til v-hals: 
Begynd midt i nakken og luk m af fra retsiden med p nr. 5. således: Strik 2 dr r sm, 
*sæt m tilbage på venstre p og strik den og næste m dr ret sm*, gentag *-* indtil 
skuldersømmen. Saml 1 ekstra m op før og efter skuldersømmen og luk m af på 
samme måde (hvis der er for langt til m på maskeholderen, samles flere m op). 
Fortsæt aflukningen på forstykket på samme måde, men saml 1 m op imellem m på 
maskeholderen (for at undgå huller i kanten). Ved den midterste m i v-et, samles 
også 1 m op på hver side og der lukkes fortsat af over m på den anden maskeholder 
og de m der samles op, samt resten af nakkens masker. 
 
Ærmer: Slå 80 (82) 82 (84) 86 m op med 1 tråd Anisia og 1 tråd Glitter, på p nr. 
5 og strik 8 p glat (1. p er retsiden). På næste p strikkes 1 r, 2 r sm til der er 1 m 
tilbage, 1 r. 
Skift nu til p nr. 4 og strik 3 cm rib (1 ret og 1 vr), afslut med vr-side-p.  
Sæt 1 tråd Anisia mere til (2 tråde Anisia og 1 tråd Glitter) og skift til p nr. 7 og 1 
p r, hvor der tages jævnt ud til 45 (47) 49 (51) 53 m, ved at tage en lænke op 
imellem to m og strikke den dr r. Strik perlerib og tag samtidig 1 m ud i hver side på 
hver 9. p, til der er 57 (59) 61 (63) 65 m. Strik til ærmet måler 42 cm eller ønsket 
længde. 
Luk nu for 3,2,1 m i hver side. Luk efterfølgende for 1 m i hver side til der er 27 m 
tilbage (alle str.). Luk for 2,3,4 m i hver side og luk de sidste m af på én gang.  
Strik et ærme magen til. 
 
Montering: Sy ærmerne i og sy derefter side og ærmesømme. Hæft alle ender. 
 
Design og opskrift: Ann-marie Skov 



 


