
 
 
Opskrift 3822  ”Knap og nap” Tibet/Anisia – oversize bluse 
 

Str:     XS (S)           M      (L)    XL   XXL 

Overvidde:  100          (105)       110    (118)    125          (130) cm 

Hel længde:  60 (61)         62      (62)      64    (64) cm 

Ærme:           40 (40)         39      (39)      39          (38) cm 

Garn: Cewec´s Tibet (24%Yak, 55%merino, 21%polyamid) 

 Cewec´s Anisia (75% kid mohair, 25% polyamid) 

Garnmængde:  

Tibet fv 17: 4 (5)            6       (7)       8    (9) ngl 

Anisia fv 28:  3 (4)            5       (5)       6    (6) ngl 

Pinde:   Pinde 4.5 og 5 – Lille rundpind 4,5 

Tilbehør:  8 store knapper 

Strikkefasthed: 19 m glatstrik = 10 cm på pinde 5 med 1 tråd af hver kvalitet 

OBS –  Hele arbejdet strikket i dobbelt garn, 1 tråd af hver kvalitet. 

Info:  Ryggen strikkes 8 cm bredere end forstykket, da der er 4 

cm´s underfald til knapstykke i hver side  

 

Ryg:  Slå op med pind 5 – 111 (115) 119 (127) 135 (139) m og strik 

kant således (1. p er arb.s vrangside).  

1.p: 2 r, * 1 vr, 1 r * gentag fra * til * og slut med 1 vr, 2 r. 

2. p: 2 r * 1 r, 1 m løs af med garnet på arb.s retside* gentag 

fra * til * og slut med 1 r, 2 r.  

Gentag pind 1 og 2 til der er strikket i alt 5 pinde.  

Fortsæt i glatstrikning indenfor 2 r m i hver side. Strik glat til 

arb måler 39 (39) 40 (39) 40 (40) cm. Sæt 8 m i hver side til 

hvile til underfald = 95 (99) 103 (111) 119 (123) m, og 

fortsæt i glatstrikning indenfor 1 r i hver side. Strik lige op til 

arb måler 2 cm før hel længde og strik næste pind således: 

Strik indtil de midterste 31 (31) 33 (33) 35 (35) m, som 

strikkes og derefter sættes på en nål til hals, strik pinden 

færdig. Rest 32 (34) 35 (39) 42 (44)m til hver del. Strik 

tilbage til halsen. På næste p lukkes 1. m ved halsen, strik til 



der resterer 11 (11) 12 (13) 14 (15) m på pinden, vend – slå 

om, og strik ind til halsen. Luk 1. m af på næste pind, og strik 

til 11 (11) 12 (13) 14 (15) m før sidste vending. Vend, slå om, 

og strik pinden tilbage. Strik nu en pind over alle maskerne, 

omslaget strikkes sammen med den efterfølgende maske, så 

der ikke bliver hul i arbejdet. Lad nu maskerne hvile til skulder 

= 30 (32) 33 (37) 40 (42) m til hvile til skulder. Strik den 

anden side på samme måde, blot spejlvendt.   

Forstykke: Slå op med p 5 – 95 (99) 103 (111) 119 (123) m og strik kant 

som på ryggen. Fortsæt i glatstrik indenfor 2 r m i hver side. 

Strik lige op til arb måler 39 (39) 40 (39) 40 (40) cm. Tag 

rygstykket frem, og sæt de 8 hvilende m i hver side på pinde. 

Læg forstykke og ryg ret mod ret, og strik de yderste 8 m fra 

forstykket vrang sammen med de 8 hvilende fra ryggen – 1 m 

fra hver pind vrang sammen, strik til der resterer 8 m på 

forstykket, læg nu igen arb ret mod ret, og strik 1 m fra hver 

pind ryg/forstykket vrang sammen. Ryg og forstykke sidder nu 

sammen. Fortsæt i glatstrikning over forstykket indenfor 1 r i 

hver side til arb måler 12 cm før hel længde. 

Sæt de midterste 21 (21) 23 (23) 25 (25) m til hvile til hals, 

og strik hver side færdig for sig. Luk yderligere ved halsen, på 

hver 2. p for 3,2,1,1 (alle str) og fortsæt lige op til arb måler 5 

pinde før hel længde. Strik skrå skuldre som på bagstykke – i 

alt 5 pinde. Sæt de 30 (32) 33 (37) 40 (42) masker til hvile. 

Ærmer:  Slå op med strømpepinde 4½ - 40 (44) 44 (48) 48(52) m og 

strik rundt i rib, * 2 r, 2 vr * til ribben måler 8 cm. Skift til 

strømpepinde 5. Fortsæt i glatstrikning, og tag på første omg 

8 (8) 10 (10) (12) 12 m ud = 48 (52) 54 (58) 60 (64) m. Strik 

2 cm. Start udtagninger. Tag 1 m ud på hver side af 

omgangens 1. og sidste m. Gentag udtagningerne for hver  

1 (1) 1 (1) 1,5 (1,5) cm til 80 (84) 84 (88) 92 (92) m. Strik 

lige op til hel længde. Luk alle maskerne af. Strik et ærme 

mere. 

Montering: Strik skuldrene sammen. Saml op med lille rundpind 4.5 ca 

132 (136) 136(140) 140 m op rundt i halskanten. De hvilende 

masker strikkes ret. ( maskeantallet skal kunne deles med 4. 

Strik rundt i rib, 2 r 2 vr, i alt 3 cm. Luk af i rib. Sy ærmerne i. 

Sy underfaldet til bag/under forstykket med usynlige sting. Sy 

4 knapper på som pynt – se billedet. Hæft ender, og læg arb 

mellem fugtige stykker og lad det tørre 

  

Design og opskrift: Sanne Lousdal  

 


