
Opskrift 5010   Single Twist i Whisper multi og Tibet 

 

Ryg/Forstykke: Slå op med 1 tråd af hver kvalitet og rundpind 4½ 212 (232) 252 
(268) 288 m og strik rundt i rib *2 r, 2 vr*. Strik rib til arb måler 8 cm. Skift til 

rundpind 5, strik glatstrikning og tag på første omg ind jævnt fordelt til: 202 (218) 
236 (252) 268 m. Sæt en mærketråd i hver side med 101 (109) 118 (126) 134 m til 
hver del, ryg og forstykke. Strik glatstrik til arb måler 37 (37) 38 (38) 38 cm. Nu 

lukkes til ærmegab således: Luk de første 7 m, strik frem til 7 m før 
sidemærketråden, luk 14 m af, strik frem til 7 m før omgangen er slut, luk 7 m. Der 

er nu 87 (95) 104 (112) 120 m på hver del.  Lad arb hvile og strik ærmer.  
 

Ærme højre: Slå op med strømpepinde 4½ 40 (44) 44 (48) 48 m.  
Marker de midterste 6 m, og strik således:  

Strik 1 vr *2 r, 2 vr* frem til de 6 markerede masker, strik disse ret, fortsæt *2 vr, 2 
r* gentag omgangen rundt, men slut med 1 vr. Strik endnu 2 omg som maskerne 

viser. Nu strikkes snoninger over de midterste 6 m således: Strik rib frem til de 
markerede masker, sæt 3 m på en hj.p foran arb, strik 3 ret, strik maskerne fra hj.p 

ret. Strik 5 omg som maskerne viser. Gentag snoningen over de 6 masker på hver 6. 
omg gennem hele ærmet. Når ribkanten måler 6 cm, skiftes til strømpepinde 5, og 

der fortsætte i glatstrikning, undtaget de 10 midterste masker som hele tiden strikkes 
2 vr, 6 r (eller snoning på hver 6. omg), 2 vr. Når ærmet måler 10 cm startes 

udtagninger. Tag 1 m ud på hver side af omgangens 1. og sidste m. Gentag 
udtagningerne for hver 1,5 cm til der er 80 (84) 88 (92) 92 m på omgangen. Strik til 

ærmet måler 44 (44) 45 (46) 46 cm eller ønsket længde. Luk de underste 14 m = 66 
(70) 74 (78) 78 m. Lad ærmet hvilet, og strik 1 ærme mere. 
 

Ærme venstre: Strikkes som højre, dog strikkes snoningen således: 
Sæt 3 m på en hj.p bag arb, strik 3 ret, strik maskerne fra hj.p ret.  

Størrelse: S (M) L (XL) XXL   
Overvidde: 96 (104) 112 (120)  128 cm  

Længde: 
 

58 (60)  62 (64)  64 cm  

Garn: 

 

Cewec´s Whisper Lace (70%uld/30% silke)50 g= 400 m) 

Tibet (24% yak, 55% merino, 21% polyamid,25 g = 190 m)  
Garnforbrug:  

Whisper Lace fv 204 
Tibet fv 01 
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Pinde: 

 

Rundpind 4½ og 5 – 80 og 40 cm. Strømpepinde 4½ og 5, 

snoningspind 
Strikkefasthed: 21 m = 10 cm på pinde 5 

Forkortelser: 
 

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

Bemærk 
 

 
 

Hele arb strikkes i 2 tråde, 1 af hver kvalitet. 

  



Sæt alle delene ind på rundpinden, de aflukkede m til ærmegab over de aflukkede m 

under ærmet. Der er nu 306 (330) 356 (380) 396 på omgangen.  
Omgangen starter på bagstykket mellem ryggen og venstre skulder. Strik sidste m fra 

ryggen og første m fra venstre ærme ret sammen og marker masken med en start-
mærketråd, strik glatstrikning frem til næste samling, og strik en maske fra ærmet/1 

m fra forstykket ret sammen, gentag ved de 2 øvrige sammenføjninger. Sæt en 
mærketråd i de øvrige samlinger. Disse er den midterste m i raglan resten af arb.  

Der er 302 (326) 352 (376) 392 m på omgangen.  
 
Raglan-indtagninger. Strik 1 mærkemaske, strik 2 r sm, strik glat frem til 2 m før 

næste mærke masker *strik 2 dr r sm, strik 1 mærkemaske, strik 2 r sm* gentag fra 
* til * yderligere 2 gange og slut med at strikke frem til 2 m før sidste mærkemaske, 

strik 2 dr r sm.  
Gentag raglan-indtagningerne på hver 2. omgang – til der er taget ind i alt 18 (20) 22 

(24) 26 gange. Nu flyttes ÆRME-raglan-indtagningerne op på hver side af snoningen, 
således bliver skulderen mere markeret. Strik således på hver 2. omg:  
Strik omgangens startmærkemaske ** strik frem til 2 m før de 2 vrangmasker før 
snoningen, strik 2 dr r sm, strik de næste 10 m som før, strik 2 r sm, strik frem til 

mærkemasken, strik denne, og strik derefter raglan som før efter mærkemasken, 
strik frem til 2 m før næste mærkemaske, og strik raglan-indt og mærkemaske som 

før**. Gentag fra ** til ** til der er taget ind i alt 20 (22) 24 (26) 27 gange = 142 
(150) 160 (168) 176 m. Nu sættes de midterste 19 (21) 23 (25) 29 m midt foran til 

hvile til halsen. Strik arb færdig frem og tilbage. Fortsæt med raglan som før, og luk 
samtidig af ved halsen, på hver 2. p for først 2 m, og derefter for 1 m det mulige 

antal gange, samtidig med der fortsættes med raglan-indtagninger til der er taget ind 
til raglan i alt 26 (28) 30 (32) 33 gange. Lad maskerne hvile til hals.  
Saml m op til hals således: Strik fra retsiden m p 4½ ret (dog strikkes vrang på hver 
side af snoningerne) frem til de aflukkede m ved halsen, saml op frem til de hvilende 
halsmasker, strik disse ret, saml videre op omgangen rundt. Ca 96 (104) 112 (112) 

116 m. Strik rib *2 r, 2 vr* og start omgangen således at det fortsat passer med 2 vr 
på hver side af snoningerne. Strik rib og snoninger, til der er strikket i alt 10 omgange 

rib. Luk af som maskerne viser.  
 

Montering: Sy det lille hul under hver ærme. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige 
stykker om lad det tørre. 

 
Design og opskrift: Sanne Lousdal  

 

 

 


