
Opskrift 5009/2  Lace T/Shirt med puf 

 

Ryg/forstykke: 
Slå op med dobbelt garn og p 3½ 272 (304) 320 (352) 368 m, og strik 1 omg ret. 

Bryd den ene tråd, og fortsæt i enkelt garn. 
Strik mønster over 4 omgange således: 

1. omg: *1 dr r, 2 vr, 3 r, 2 vr* gentag fra * til * omg rundt 
2. omg: Strik som maskerne viser. 

3. omg: *1 dr r, 2 vr, 1 m løs af, 2 r, træk den løse m over, 2 vr*, gentag fra * til 
* omg rundt. 

4. omg: *1 dr r, 2 vr, 1 r, slå om, 1 r, 2 vr* gentag fra * til * omg rundt. 
 
Sæt en mærketråd i maske nr 1, og maske nr 137 (153) 161 (177) 185. 

Dette er side-mærke-masker.  
 

Gentag disse 4 omg til arb måler 37 (38) 39 (39) 40 cm. Nu deles arb til ryg og 
forstykke således: Luk 15 m i hver side således: Luk de første 8 m på 

omgangen, strik til 7 m før side-mærke-masken i modsatte side, luk 15 m af, 
strik til 7 m før omgangen er slut, og luk de sidste  m. Der er  

- OBS – Foretag aflukningen til ærmegab ENTEN på mønster omg 1 eller 
mønster omg 3. 

 
Der er 121 (137) 145 (161) 169 m til hver del, ryg og forstykke. 

Strik ryggen færdig først.  
 

Ryg: Strik videre i mønster og fortsæt med en p 2 eller 4, alt efter hvilken omg 
der blev lukket af til ærmegab på.  

Mønsteret frem og tilbage strikkes således: 
1. p – som omg 1. 

2. p – strik som maskerne viser – fra arb.s vrangside – husk at dreje 
vrangmaskerne, svarende til de drejede ret masker.  

3. p – strik som omg 3. 

4. p – fra vrangsiden:*1 dr vr, 2 r, 1 vr, slå om, 1 vr, 2 r* gentag fra * til * 
pinden hen. 

 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 91 (101) 107 (117) 123 cm  

Længde: 
 

56 (58) 60 (60) 62 cm  

Garn: 

 

Cewec´s Whisper Lace  

(70 % uld, 30 % silke, 50 g = 400 m)  
Garnforbrug fv 117:  

 

3 (3) 4 (4) 5 ngl  

Pinde 

 

Strømpepinde 3 og 3½, rundpind 3½ - 80 cm, 

rundpind 3 – 40 cm.  
Strikkefasthed 28 m glatstrik= 10 cm på pinde 3½ 

30 m mønsterstrik = 10 cm på pinde 3½ 
Forkortelser 

 

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

sammen 



Tag videre ind til ærmegab, på hver 2. p for 3,2,2,1 (alle str) = 105 (121) 129 (145) 

153 m på pinden. Fortsæt lige op til 2 cm før hel længde. 
Sæt de midterste 51 (59) 63 (67) 71 m på en nål til nakke, og strik hver side færdig 

for sig. Luk videre til nakke, på hver 2. p for 1,1 (2,1) 2,1 (3,1) 3,1 m = 25 (28) 30 
(35) 37 m til rest til hver skulder, som strikkes lige op, til hel længde. Strik den anden 

skulder færdig på samme måde, blot spejlvendt.  
 

Forstykke: Luk videre af til ærmegab som på ryggen = 105 (121) 129 (145) 153 m.   
Fortsæt lige op til 10 cm før hel længde. Sæt de midterste 23 (33) 37 (43) 47 m på 
en nål til hals, og strik hver side færdig for sig.  

Der er 41 (44) 46 (51) 53 m til hver del. Luk videre til hals, på hver 2. p for: 8,4,3,1= 
25 (28) 30 (35) 37 m til rest til hver skulder, som strikkes lige op, til hel længde. 

Strik den anden skulder færdig på samme måde, blot spejlvendt.  
 

Ærme: Slå op med ENKELT garn og strømpepinde 3 - 104 (112) 128 (136) 136 m og 
strik rundt i rib således: 

Str S: 1 r, 2 vr *1 dr r, 2 vr 3 r, 2 vr * gentag fra* til * omg rundt og slut med 1 dr r,  
2 vr, 2 r. 

Str (M) og L: 1 vr * 1 dr r, 2 vr, 3 r, 2 vr * gentag fra * til * omg rundt, og slut med 1 
dr r, 2 vr, 3 r, 1 vr.  

Str: (XL) og XXL: 1 r, 2 vr *1 dr r, 2 vr, 3 r, 2 vr* slut med 1 dr r, 2 vr, 2 r. 
Strik i alt 3 cm rib. Skift til p 3½. 
Fortsæt med mønster omg 3 og derefter mønster omg 4. Fortsæt i mønster til arb 
måler 10 (10) 11 (11) 11 cm. Nu lukkes de underste 15 m på omgangen (arbs første 

7 og sidste 8 m), og arb strikkes færdig frem og tilbage.  
Der er 89 (97) 113 (121) 121 m på omgangen.  
Nu startes udtagninger/nye m slås op på hver 2. p i hver side, først 3 m, og derefter 
2,2,2,2,2,2,2,1 m 125 (133) 149 (157) 157 m. De nye masker strikkes med i 
mønster, dog strikkes første og sidste m på alle pinde ret, og er kantmasker.  Strik 

lige op i mønster, indenfor kantmaskerne, til det lige stykke måler 11 (12) 13 (14) 15 
cm – målt fra sidste udtagning. Luk af til ærmekuppel således:  

Str S: Strik 1 km, sæt de næste 8 m på en strømpepind bag arb, hold pinden bag de 
næste 8 m på venstre p. *Med en ekstra pind strikkes 1 m fra hver pind r/vr sm som 

m viser, til alle 8 m fra strømpepinden er strikket sammen med m fra venstre p*. Sæt 
de næste 8 m på en strømpepind bag arb, og gentag fra * til * - gentag dette 

yderligere 1 gange og strik derefter et læg på samme måde, men kun med 6 m på 
hjælpepinden= 2 m før midten af ærmet er nået, strik 3 dr r sm.  

Nu gøres modsat dvs. Sæt 6 m på en strømpepind foran arb, Strik fra * til * over de 
næste 6 m. Gentag dette yderligere 3 gange men med 8 m i hver læg, med maskerne 

på hjælpepind FORAN arb. – Der er nu lavet 4 læg i hver side. 
Str M: Strik 1 km, sæt de næste 8 m på en strømpepind bag arb, hold pinden bag de 

næste 8 m på venstre p. *Med en ekstra pind strikkes 1 m fra hver pind r/vr sm som 
m viser, til alle 8 m fra strømpepinden er strikket sammen med m fra venstre p*. Sæt 

de næste 8 m på en strømpepind bag arb, og gentag fra * til * - gentag dette 
yderligere 2 gange = 2 m før midten af ærmet er nået, strik 3 dr r sm.  

Nu gøres modsat dvs. Sæt 8 m på en strømpepind foran arb, Strik fra * til * over de 
næste 8 m. Gentag dette yderligere 3 gange, med maskerne på hjælpepind FORAN 

arb. – Der er nu lavet 4 læg i hver side. 
Str L: Strik 1 km, sæt de næste 9 m på en strømpepind bag arb, hold pinden bag de 
næste 9 m på venstre p. *Med en ekstra pind strikkes 1 m fra hver pind r/vr sm som 



m viser, til alle 9 m fra strømpepinden er strikket sammen med m fra venstre p*. Sæt 

de næste 9 m på en strømpepind bag arb, og gentag fra * til * - gentag dette 
yderligere 2 gange = 2 m før midten af ærmet er nået, strik 3 dr r sm.  

Nu gøres modsat dvs. Sæt 9 m på en strømpepind foran arb, Strik fra * til * over de 
næste 9 m. Gentag dette yderligere 3 gange, med maskerne på hjælpepind FORAN 

arb. – Der er nu lavet 4 læg i hver side. 
Str (XL) og XXL: Strik 1 km, sæt de næste 10 m på en strømpepind bag arb, hold 

pinden bag de næste 10 m på venstre p. *Med en ekstra pind strikkes 1 m fra hver 
pind r/vr sm som m viser, til alle 10 m fra strømpepinden er strikket sammen med m 
fra venstre p*. Sæt de næste 10 m på en strømpepind bag arb, og gentag fra * til * - 

gentag dette yderligere 1 gang = der er nu strikket 3 læg med hver 10 m i hvert læg,  
g strik derefter endnu et læg på samme måde, men kun med 8 m på hjælpepinden= 

1 m før midten af ærmet er nået, strik 3 dr r sm.  
Nu gøres modsat dvs. Sæt 8 m på en strømpepind foran arb, Strik fra * til * over de 

næste 8 m. Gentag dette yderligere 3 gange men med 10 m i hver læg, med 
maskerne på hjælpepind FORAN arb. – Der er nu lavet 4 læg i hver side. 
 

Strik tilbage som maskerne viser. På næste p strikkes således: 1 km, strik * 2 r sm* 
hele pinden hen, men slut med 3 r sm.  Luk af i vrang fra vrangsiden.  
Strik et ærme mere.  

 
Strik skuldrene sammen: Sæt de hvilende skuldermasker på pinde. Læg arb ret 

mod ret. Strik 1 m fra hver pind ret sammen, samtidig med der lukkes af. Gør 
ligesådan med den anden skulder. 

 
Hals: Med rundpind 3 samles masker op jævnt rundt i halsen. De hvilende masker 

strikkes ret. Masketallet skal være delelig med 8 – fx 176 (176) 184 (184) 192 m. 
Strik rundt i rib som nederst på ærmekanten. Vær opmærksom på, at de hvilende 

masker strikkes videre i rib over mønsteret – tæl ud fra midt foran, således at 
ribmønsteret kommer til at passe både langs hals og langs nakke. Strik i alt 3 cm 

halskant, og luk af i rib som maskerne viser. Sy ærmerne i. Hæft ender. Læg arb 
mellem fugtige stykker og lad det tørre. 

 
Design og opskrift: Sanne Lousdal  

 


