
 
 
Opskrift 4403 Let men godt   
 

Str:   S (M) L (XL) 

Brystvidde:  89 (100) 111 (118) cm 

Hel længde: 55 (57) 59 (60) cm  

Ærmelængde: 45 (46) 46 (46) cm  

Garn:  (Katmandu 19 % Yakokse,37% bambus, 36 % Merino,8 % 

polyamide. 25 gram = 125 meter 

Anisia 75 % kidmohair, 25 % polyamide.                              

25 gram = 235 meter)    

Garnmængde:    

Katmandu fv 8              (9) 10 (11) ngl 

Anisia fv   4              (4) 5 (5) ngl 

Pinde:   Rundpind 5 og 5½ 

Strikkefasthed: 18 m glatstrik = 10 cm med 1 tråd af hver kval = 10 cm på 

pind 5½ 

Info: 1. og sidste m på alle pinde strikkes ret = kantmasker. (km)  

 Mønsteret er deleligt med 4 ( plus 3) 

 

Ryg/Forstykker: Slå op med rundpind  5 – 171 (191) 211 (227) m og strik 

mønster således: 

 1. p : (vrangsiden)1 km, 2 vr * 2 r, 2 vr * gentag fra * til 

* og slut med 2 r, 1 vr, 1 km.  

 2. p:  (retsiden) 1 km * 2 r, 2 vr * gentag fra * til * og 

slut med 1 r, 1 km.  

 

 Strik 2 cm og skift derefter til p 5½, og fortsæt mønster til 

arb måler 35 (36) 37 (38) cm. Del arb således: Strik 45 

(51) 57 61 m til forstykke, luk 1 m af til ærmegab, strik 



med 79 (87) 95 (103) m til ryggen, luk 1 af til ærmegab og 

strik 45 (51) 57 (61) m til hvert forstykke –Strik hver del 

færdig for sig.  

Højre forstykke: Fortsæt lige op til hel længde, luk de 21 (25) 29 (31) 

forreste m mod halsen af, og lad de resterende 24 (26) 28 

(30) m hvile til skulder. 

Venstre forstykke: Strikkes som højre, blot spejlvendt. 

Ryg: Fortsæt lige op til hel længde, strik 24 (26) 28 (30) m til 

skulder, luk de næste 31 (35) 39 (43) midterste m af, strik 

de sidste 24 (26) 28 (30) m til den anden skulder, lad 

maskerne hvile til skuldre. 

Ærmer: Slå op med p 4½, 45 (49) 49 (53) m og strik mønster 

indenfor 1 km hver side, (kantmasken strikkes ret på alle 

pinde.) Strik til ærmet måler 2 cm. Skift til pinde 5½, strik 

til arb måler 10 cm.  Tag ud 1 m ud hver side, indenfor 

kantmasken. Gentag udtagningerne på hver 6. p til der er til 

der er 73 (77) 81 (81) m på pinden. Strik til ærmet måler 

hel længde (eller ønsket længde), og luk løst af.  

Montering: Strik skuldrene sammen. Sy ærmer i. Sy ærmerne sammen.    

Hæft ender. Spænd arbejdet ud efter de opgivne mål på et 

vådt håndklæde. Læg et vådt håndklæde over, og lad det 

tørre. Dette er vigtigt for modellen, da rib af denne type, jo 

trækker sig sammen. 

                          

Design og opskrift 

Sanne Lousdal  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


