
Opskrift 3838/2 Tankestriber 

Størrelse: 
 

S (M) L (XL)   

Overvidde: 
 

90 (98) 107 (118) cm   

Længde: 
 

57 (58) 59 (60) cm   

Garn: 
 

TIBET (55% merino, 24% yak, 21% polyamid – 25 g = 
190 m) og ANISIA (76% kidmohair, 24 % polyamid – 25 g 
= 235 m) og GLITTER (85% viscose, 15 % polyester – 25 
g = 110 m) fra Cewec 
 

Garnforbrug:  
TIBET farve 3 
TIBET farve 29 
TIBET farve 31 
TIBET farve 27 
ANISIA farve 52 
ANISIA farve 41 
ANISIA farve 39 
ANISIA farve 43 
GLITTER farve 8209 
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Pinde 
 

Rundpinde (40 & 60 cm) nr. 4 og 5,5 mm 

Strikkefasthed 18 m glat i ANISIA+TIBET = 10 cm på pind nr. 5,5   
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 
eller grovere pinde 
 

Forkortelser 
 

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret,  
vr = vrang, sm = sammen, sl o = slå om, indt = 
indtagning, udt = udtagning, arb = arbejdet 
1 r dr op = løft lænken mellem m på højre og venstre p og 
strik den drejet ret 
 

Bemærk 
 

Modellen strikkes i et stykke nedefra til ærmegab, hvor der 
deles til ryg og forstykker. Ærmerne strikkes rundt og sys 
på kroppen til sidst. 
 
Der strikkes med 1 tråd ANISIA + 1 tråd TIBET eller 1 tråd 
ANISIA + 1 tråd GLITTER i stribemønster. 
 

Stribemønster: 
(gentages) 

6 p/omg TIBET farve 27 + ANISIA farve 43 (orange) 
2 p/omg TIBET farve 3 + ANISIA farve 52 (brun) 
4 p/omg TIBET farve 31 + ANISIA farve 39 (grøn) 
2 p/omg TIBET farve 29 + ANISIA farve 41 (pudder) 
2 p/omg GLITTER farve 8209 + ANISIA farve 41 (guld) 
6 p/omg TIBET farve 27 + ANISIA farve 43 (orange) 
6 p/omg TIBET farve 3 + ANISIA farve 52 (brun) 



 
Krop: Slå 162 (178) 194 (214) m op på den lange rundpind nr. 4 med TIBET farve 3 
+ ANISIA farve 52 (brun). Inddel i forstykker og ryg med markører således: 44 (48) 
52 (57) m (forstykke), 74 (82) 90 (100) m (ryg) og 44 (48) 52 (57) m (forstykke). 
Strik 5 p r. Skift til rundpind nr. 5,5 og strik glat og stribemønster, til kroppen måler 
36 cm, afslut med vr-side-p. Luk så af til ærmegab således: *strik til 3 m før næste 
markør, luk 6 m af*, gentag *-* og strik resten af p r. Strik ryg og forstykker hver for 
sig. 
 
Ryg: (= 68 (76) 84 (94) m). Luk til ærmegab i begge sider for 2-2-1 m og strik lige 
op til ærmeåbningen måler 20 (21) 22 (23) cm. Sæt de midterste 24 (28) 32 (36) m 
på en holder og strik skuldrene færdige hver for sig. Luk 1 m af i halssiden og strik 
lige op til ærmeåbningen måler 21 (22) 23 (24) cm. Lad de resterende 16 (18) 20 
(23) skulder-m hvile. 
 
Venstre forstykke: Strik ærmegab som på ryggen, og strik V-hals således:  
Næste p (r-side): Strik r til der er 3 m tilbage, 2 r sm, 1 r. Gentag på hver 2. p til der 
er 16 (18) 20 (23) m tilbage. Fortsæt lige op indtil samme højde som ryggen. 
Strik så skuldrene sammen således: Sæt bagstykkets venstre skulder-m på en 
hjælpe-p. Læg skulder-m på forstykke og ryg mod hinanden ret mod ret og *strik 1 
forstykke-m sammen med 1 ryg-m*, gentag *-* og luk af undervejs. 
 
Højre forstykke: Strik ærmegab som på ryggen, og strik V-hals således:  
Næste p (r-side): 1 r, 2 r dr sm, r resten af p. Gentag på hver 2. p til der er 16 (18) 
20 (23) m tilbage. Fortsæt lige op indtil samme højde som ryggen. 
Strik så skuldrene sammen således: Sæt bagstykkets højre skulder-m på en hjælpe-
p. Læg skulder-m på forstykke og ryg mod hinanden ret mod ret og *strik 1 
forstykke-m sammen med 1 ryg-m*, gentag *-* og luk af undervejs. 
 
Forkant: Saml ca. 248 (254) 260 (266) m (inkl. de hvilende m i nakken) op på 
rundpind nr. 4 med TIBET farve 3 + ANISIA farve 52 (brun) og strik 5 p r. Luk af i r. 
 
Ærmer: Slå 52 (56) 58 (64) m op på den korte rundpind nr. 4 med TIBET farve 3 + 
ANISIA farve 52 (brun) og strik 5 p r frem og tilbage. Skift til den korte rundpind nr. 
5,5 og strik rundt i glat og stribemønster. Markér omg’s begyndelse. Når ærmet måler 
5 cm begynder udt således: 1 r, 1 r dr op, r til 1 m før omg’s begyndelse, 1 r dr op, 1 
r. Lav udt hver 5. cm i alt 5 gange (= 62 (66) 68 (74) m). 
Når ærmet måler 36 cm, lukkes til ærmegab således: Strik r til 3 m før omg’s 
begyndelse, luk 6 m af. Strik nu frem og tilbage og luk af til ærmekuppel således: Luk 
2 m af i begyndelsen af hver p til der er 24 (28) 30 (32) m tilbage, strik så 2 m sm i 
begge sider på hver r-p til der er 16 m tilbage. Strik 2 p. Luk af. 
 
Montering: Sy ærmerne i og hæft ender. Fugt arbejdet let, spænd det ud i de 
angivne mål og lad det tørre. Se vaskeanvisning på banderole. 
 
Design Cewec 

4 p/omg TIBET farve 31 + ANISIA farve 39 (grøn) 
2 p/omg TIBET farve 3 + ANISIA farve 52 (brun) 
4 p/omg TIBET farve 29 + ANISIA farve 41 (pudder) 
2 p/omg GLITTER farve 8209 + ANISIA farve 41 (guld) 


