
Opskrift 3832 Jakke i Tibet/Anisia med skrå linier 

 

Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 5 med de 1 tråd Tibet vinrød/1tråd Anisia 
vinrød – 201 (217) 235 (253) 271 m og strik 1. pind således – vrangsiden :  

1. pind: Strik rib således (1. p er arb.s vrangside) *1 r, 1 vr *  til der er strikket 57 
(60) 65 (69) 74 m (1. forstykke) sæt en mærketråd, strik 87 (97) 105 (115) 123 

videre i rib (ryg) sæt en mærketråd, strik videre i rib pinden ud, slut med 1 r.  
2. p: Strik rib som maskerne viser (start med 1 vr – og slut med 1 vr) 

Strik i alt 5 pinde rib.  
Skift til rundpind 5½ 

 
6. pind: Retsiden: Fortsæt således: Strik de første 5 m rib (forkant),  tag 1 m ud ved 
at strikke lænken mellem maskerne dr r, strik til 3 m før mærketråden, Strik 2 dr sm, 

strik 1 r, strik ryggens masker til mærketråd 2 nås, strik 1 r, 2 r sm, strik til der 
resterer 5 m på pinden, tag 1 m ud som før, strik de sidste 5 m i rib (forkant). 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 95 105 115 125 135 cm  

Længde målt på 
ryggen : 
 

76 (78) 80 (82) 84 cm  

Garn: 
 

Cewec´s Tibet ( 24% yak, 55% merinould, 21% 
polyamid) 25 gram = 190 meter  

Cewec´s Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamide) 
 25 g = 235 m)  

Garnforbrug:  
Tibet fv 07 vinrød 

Tibet fv 27 karamel 
Tibet fv 01 natur 

Anisia fv 54 vinrød 
Anisia fv 28 terrac 

Anisa fv 22 sand 
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Pinde: 
 

Rundpind 5 og 5½ - 80 cm, rundpind 5 og 5½ - 40 cm 
strømpepinde 4½ 

Strikkefasthed: 18 m glatstrik med 1 tråd af hver kvalitet ½= 10 cm på 
pinde 5 

Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = 
sammen 

Bemærk: 
 
 

 
Info: 

Hele arb strikkes med 1 tråd af hver kvalitet. Ryg og 
forstykke strikkes samtidig frem og tilbage på rundpinden 
op til ærmegabet.  

 
German Short Rows (tyskervending): Tag næste m løs af 

med garnet på arb.s forside (mod dig selv), træk garnet 
om på arb.s bagside, og træk godt til, masken på højre 

pinde ligner nu en ”dobbeltmaske”. OBS – når masken 
senere skal strikkes, strikkes denne dobbeltmaske som 1 

alm ret maske.  



7. pind: Vrangsiden: Strik 5 m rib som maskerne viser (forkant), strik vrang til der 

resterer 5 m på pinde, strik disse i rib (forkant).  
Gentag pind 6 og 7 til arb måler 27 (27) 28 (28) cm. Skift til farve karamel og fortsæt 

på samme måde til arb måler 47 (46) 45 (44) 43 cm. Strik de 5 m forkant – strik 
INGEN udtagning, strik glatstrikning frem til sidemærketråden, tag 2 dr sm, 1 r, strik 

glat over ryggens masker frem til næste sidemærketråd, strik 1 r, 2 r sm, strik til der 
resterer 5 m på pinden (dvs ingen udtagning), strik de 5 m rib ( forkant). Strik på 

denne måde i alt 8 pinde (dvs der strikkes lige op ved begge forkanter, men der tages 
fortsat ind i begge sider) = (53) 56 (61) 65 (70) m på hvert forstykke – stadig 87 (97) 
105 (115) 123 m på ryggen.  

 
V-udskæring begge side samtidig: Nu startes indtagninger til v-udskæring således: 

Strik 5 m rib, strik 1 r, tag næste m løs af, strik 1 r, træk den løse m over. Strik frem 
til 3 m før mærketråden, strik 2 dr r sm, strik 1 r, strik ryggens m til næste 

mærketråd nås, strik 1 r, strik 2 r sm, strik frem til der resterer 8 m på forstykket, 
strik 2 r sm, strik 1 r, strik de 5 kantmasker i rib. Vend og strik tilbage som maskerne 

viser. Fortsæt på denne måde til der er taget ind til v-udskræring i alt 11 (12) 14 (15) 
16 gange, og der er 31 (32) 33 (35) 38 m tilbage på pinden.  

Skift til beige m og del arb til ærmegab med 31 (32) 33 (35) 38 m til hvert forstykke 
og og strik således: 

Strik 5 m forkant (rib), tag 1 m ud, strik til der resterer 3 m på pinden, strik 2 dr r sm. 
Strik vrang tilbage (og forkant rib) – Fortsæt med at tage ind og ud på hver 2. pind til 

arb måler 10 (11) 12 (13) 13 cm med beige.  
 

Højre forstykke: Nu strikkes vendepinde over resten af højre forstykket således:  
Strik 1 p ret, strik vrang tilbage til der resterer 5 m. (forkantens masker), vend – 

(German short rows – se info), strik ret tilbage. (1. vending)  
På næste pind strikkes vrang til der resterer 7 (8) 9 (11) 14 m, vend med German 
short rows, strik ret tilbage. (2. vending)  

Fortsæt med at vende på denne måde, med 3 mindre for hver vending, til der er 
vendt 9 gange, og der er 3 m tilbage på venstre pind. (3. til 9. vending)  

Strik en pind over alle masker (husk at alle masker der ligner dobbeltmasker strikkes 
alm og kun tæller 1 m), og lad dem derefter til hvile til skulder.  

 
Venstre forstykke: Strik vendepinde som på højre forstykke, blot spejlvendt  

Fra retsiden strikkes til der resterer 5 m ( forkantens m), vend og strik vrang tilbage. 
Nu vendes på samme måde, som på højre forstykke: 

2. vending: Der vendes når de resterer 7 (8) 9 (11) 14 m. 
3.- 9. vending: Der vendes med med 3 m mindre for hver vending, til der er vendt 9 

gange og der resterer 3 m ved ærmesiden . Strik 1 pind over alle m, og lad derefter 
m hvile til skulder.  

 
Ryg: Fortsæt med beige, yderste m i hver side strikkes ret på alle pinde, og er 

kantmaske. Strik lige op til arb måler 2 cm før hel længde. Nu strikkes således: fra 
vrangsiden: Strik 26 (27) 28 (30) 33 m glat, strik rib startende med * 1 r, 1 vr * 

gentag fra * til * (der sluttes med 1 vr) - til der resterer 26 (27) 28 (30) 33 m på 
pinden, strik disse i glatstrikning. Fortsæt med glat over skuldrenes masker, og rib 

over de midterste m til nakke. Strik til arb måler hel længde.  
 



Nu strikkes skuldre sammen OG nakkens masker lukkes af på én gang således: Læg 

arb ret mod ret. Sæt de hvilende skuldermasker på pinde. Start ved højre skulder.   
Med en 3. p strikkes 1 m fra hver pind ret sammen, samtidig med der lukkes til alle 

maskerne på højre skulder og forkant er strikket sammen, fortsæt med at lukke 
nakkens masker af, samtidig med de strikkes i rib, fortsæt med at strikke venstre 

forkant/skulder sammen, samtidig med der lukkes af.  
 

Ærmer: Med beige og lille rundpind 5 samles m op jævnt rundt langs ærmegabet 
således: Saml 1 m op i hver p, men spring hver 4. p over. Skift til lille rundpind 5½, 
og reguler maskeantallet på første omgang til: 72 (76) 80 (84) 84 m. Strik rundt i 

glatstrik til ærmet måler 1,5 cm. Start indtagninger. Strik omgangens 2 første m ret 
sammen, strik til der resterer 2 m på omgangen, strik 2 dr r sm. Gentag 

indtagningerne på hver 4. omg. ialt 18 (19) 20 (21) 21 gange = 36 (38) 40 (42) 42 
m . Strik til ærmet måler (32) 32 (31) 31 30 cm. Skift til vinrød og strik til arb måler 

40 (40) 39 (39) 38 cm, eller ønsker længde. Skift til strømpepinde 4½ og strik rib 
rundt *1r, 1 vr* i alt 8 pinde. Luk af i rib.  

 
 

Montering: Hæft alle ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre. 
 

 
Design og opskrift: Sanne Lousdal 

 
 

 
   


