
Opskrift 4316 Himmel og hav 

 

 
Krop: Slå 170 (190) 208 (228) 246 m op med farve 02 på den lange rundpind. Placér 

mark (omg’s beg/sidesøm) og efter 85 (95) 104 (114) 123 m (sidesøm) og strik 2 cm 
rib (1 r, 1 vr). Skift til glatstrik og strik til arb måler 8 (8) 10 (10) 10 cm. Skift til 

stribemønster og strik til arb måler 35 (35) 37 (37) 39 cm, afslut efter 3. omg i en 
stribe. Luk af til ærmegab: *Luk 4 m, strik til 4 m før næste mark, luk 4 m*, gentag 
*-*. Lad arb hvile. 

Ærmer: Slå 70 (72) 74 (76) 78 m op med farve 02 på den korte rundpind. Markér 
omg’s beg. Strik 6 (6) 6 (7) 7 cm rib som på kroppen. Luk af til ærmegab: Luk 4 m, 

strik til 4 m før omg’s beg, luk 4 m. 

Størrelse: 
 

S (M) L (XL) XXL  

Overvidde: 
 

90 (100) 110 (120)  130 cm  

Længde: 

 

53 (54) 57 (58) 61 cm  

Garn: 

 

PAPYRUS (78% bomuld, 22% silke - 50 g = ca. 120 m) fra 

Cewec 
 

Garnforbrug:  
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Pinde 

 

Rundpinde (40 og 60 cm) nr. 4 mm 

Strikkefasthed 19 m glat = 10 cm på pind nr. 4   

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde 

 
Forkortelser 

 

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret, vr = vrang, 

sm = sammen, dr = drejet, indt = indtagning, mark = 
markør/markering, arb = arbejdet 
 

Bemærk 
 

 
 

Modellen strikkes nedefra, kroppen strikkes rundt og hviler, 
mens ærmerne strikkes. Alle dele samles på bærestykket, 

hvor der laves raglan-indtagninger. 
Der findes flere gode videoer på YouTube, hvis du vil have 

hjælp med farveskift på rundpind. 
 

Stribemønster 
(gentages) 

4 omg farve 16 
4 omg farve 17 

4 omg farve 15 
4 omg farve 19 

 



Strik et ærme mere.  

 
Bærestykke: Fortsæt stribemønster og strik krop og ærmer sammen: Placér markør 

(omg’s beg), 77 (87) 96 (106) 115 r (ryg), placér markør, 62 (64) 66 (68) 70 r 
(ærme), placér markør, 77 (87) 96 (106) 115 r (forstykke), placér markør, 62 (64) 66 

(68) 70 r (ærme) (= 278 (302) 324 (348) 370 m). Strik 3 omg og begynd raglanindt: 
1.omg: *1 r, 2 r sm, r til 3 m før næste markør, 2 r dr sm, 1 r, flyt markør*, gentag 

*-* resten af omg (= 8 indt). 
2.omg: ret. 
Når stribemønster måler ca. 10 (10) 12 (12) 13 cm fra samlingen (afslut med hel 

stribe), skiftes til farve 02. 
Strik raglan-indt i alt 24 (25) 26 (27) 28 gange (= 86 (102) 116 (132) 146 m).  

På sidste omg tages jævnt ind til - (-) - (118) 120 m. 
Strik 1,5 cm rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib. 

 
Montering: Hæft ender og sy ærmehuller. Skyl blusen op (se vaskeanvisning på 

banderole), og læg til tørre i opgivne mål. 
 

   
Design og opskrift: Strombski 


