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2 SLAGS RIB GENSER MED SLIDS 

OPSKRIFT 3849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

German Short Rows: 
(GSR) 

Når der ER vendt: Tag 1. m løs af med garnet foran arb, 
træk i garnet, så masken på højre pind strammes til, og 

kommer til at ligne en ”dobbelt” maske. Når der til slut skal 
strikkes en omg over alle masker, strikkes denne ”dobbelt 

maske” som en helt alm maske. 

 

Størrelse: S (M) L (XL)   

Overvidde: 109 (120) 126 (132) cm   

Længde: 65 67  69 71 cm   

Garn: CEWEC’s Tibet (24% yak, 55%merino, 19% polyamid, 25 

gram = 190 meter) 
 

Garnforbrug:  14 (15) 16 (17) ngl   

Pinde: Rundpind 5 – 80 cm. 4½ og 5 - 40 cm. Strømpepinde 4½  

Strikkefasthed: 18 m = 10 cm på pinde 5 med dobbelt tråd 

Forkortelser: m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, dr r = drejet ret, sm 

= sammen, km = kantmaske, GSR = German Short Rows 

Bemærk: 

 
 

Hele arb strikkes i 2 tråde Tibet.  
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OPSKRIFT 
 

 
 
Ryg/forstykke: Der strikkes nedefra og op, så der startes med ribkant og slidser. 

Slå 97 (107) 113 (119) m op på rundpind 5 med italiensk opslag og vær opmærksom på at 
først løkke på pind ikke tælles med og er den der strikkes sm med sidste m på første 

opsætnings pind. Start opslaget med et vrang opslag.  
Strik 2 opsætningspinde, frem og tilbage på rundpinden, således:  
Opsætningspind 1: *1 ret, tag 1 m vrang løs af med garnet foran arbejdet* Gentag fra * til * 

til sidste 2 masker som strikkes dr r sammen. 
Opsætningspind 2 strikkes: 1.m vr løst af, *1 ret, 1 m vrang løs af med garnet foran 

arbejdet*. Gentag fra * til * pinden hen. 
Der fortsættes i rib med drejet ret således:  
1. p er retsiden, strikkes *1 dr r, 1 vr * Gentag *til* pinden ud og slut med 1 dr r.  

2. p vrangsiden, strikkes 1. m drejet vrang løst af, med garnet foran arbejdet, *1 r, 1 dr v* 
Gentag fra * til * til sidste maske som tages dr v løst af. Gentag pindene til ribben måler 7 

cm. Nu fortsættes der i drejet rib som masker viser over de første og sidste 5 m på pind (3 
rækker lodrette dr ribm til slidskant i hver side), med glatstrikning imellem (r på retsiden, vr 
på vrangsiden), . Fortsæt til slidsen måler 14 cm. Hvil arbejdet og lav een mere på samme 

måde. (Hvis man ønsker bagstykket længere end forstykket gøres det nu inden de to stykker 
sættes samme). De to dele skal nu samles på rundpinden, Samtidig med at der slås en 

maske mere op i hver side i samlingen, de nye m skal strikkes vr så de passer ind i rib 
mønster. Der fortsættes nu rundt på pinden med 196 (216) 228 (240) m. Strik stadig drejet 
rib over de 11 m drejet rib (6 rækker lodrette dr ribm)i hver side til arbejdet måler 39 (40) 

41 (42) cm. Nu slutter de to midterste rækker lodrette dr ribm = 3. og 4. række, i hver side, 
og der strikkes ret i stedet på de næste to omgange. Derefter slutter der to lodrette rækker 

dr rib mere = 2. og 5. og der strikkes ret i stedet på de næste to omgange. Til sidst slutter de 
sidste to lodrette rækker dr rib, 1. og 6. i hver side. Der strikkes to omgange r over alle m og 
arbejdet deles nu til ærmegab, med 98 (108) 114 (120) m til hver del. Lad forstykkets 

masker hvile, og strik ryggen færdig først. 
 

Ryg: Strik frem og tilbage i glatstrikning. 1. og sidste m strikkes ret på alle pindeog er 
kantmasker. Strik til arb måler 3 cm før hel længde = 62 (64) 66 (68) cm.  
Strik nu skrå skuldre med vendepinde således: Strik til der resterer 8 m på pinden, vend med 

GSR teknik (se øverst), og strik tilbage til der resterer 8 m på pinden, vend med GSR teknik. 
Strik og vend på samme måde, 8 m før forrige vending, til der er vendt 4 gange i hver side. 

Strik 1 pind over alle masker. Husk at alle ”dobbelt” masker tæller som 1 m, og der er 
derefter igen 98 (108) 114 (120) m på pinden. Lad de midterste 28 (34) 36 (38) m hvile til 

nakke, og de 35 (37) 39 (41) skuldermasker i hver side, hvile til skulder.  
 
Forstykke: 98 (108) 114 (120) m.  

Strik frem og tilbage i glatstrikning. 1. og sidste m strikkes ret på alle pinde og er 
kantmasker. Strik til arbejdet måler 55 (57) 59 (61) cm og halskanten laves nu. Lad de 

midterste 16 (22) 24 (26) m hvile og strik hver side færdig for sig: Luk m af til halsrunding i 
begyndelsen af p i halssiden for 1-1-1-1-1-1 m i hver side (gælder alle str.) 35 (37) 39 (42) 
m tilbage på skulderen. Strik derefter lige op til forstykket måler 3 cm før hel længde = 62 

(64) 66 (68) cm.  
Strik skrå skuldre med vendepinde således: Strik imod ærmegabet, til der resterer 8 m på 

pinden, vend med GSR teknik (se øverst), og strik tilbage til halskant. Strik og vend på 
samme måde, 8 m før forrige vending, til der er vendt 4 gange. Strik 1 pind over alle masker. 
Husk at alle ”dobbelt” masker tæller som 1 m, og der er derefter igen 35 (37) 39 (41) 

skuldermasker i hver side. Lad dem hvile til skulder. Lav den anden side bare modsat. 
 

Strik skuldrene sammen. Se montering. 
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Ærmer:  - Slå 30 (32) 34 (36) m op på rundpind 4½ med italiensk opslag, se evt. link, start 
opslaget med et ret opslag. 

Strik 2 opsætningspinde, frem og tilbage på rundpinden, således:  
Opsætningspind 1: *1 dr r, tag 1 m vrang løs af med garnet foran arbejdet* Gentag fra * til 

* til sidste 2 masker som strikkes dr r sammen. 
Opsætningspind 2 strikkes: * 1.m vr løst af, *1 dr ret, 1 m vrang løs af med garnet foran 
arbejdet*. Gentag fra * til * pinden hen, 30 (32) 34 (36) m. Arbejdet samles og der strikkes 

rundt på strømpepinde eller rundpind med magic loop teknik, i rib med drejet ret, *1 dr r, 1 
vr * Gentag *til* indtil ribben måler 7 cm. 

Nu fortsættes der i ribmønster på p 5. På de næste omg slås der masker op i vrangmaskerne 
således: 1. p *en dr ret, 1 vr, 1 dr vr i lænken imellem maskerne* gentag fra *til * omg ud, 
45 (48) 51 (54) m. Strik 2. og 3. p 1 dr r, 2 vr. Strik 4. p *1 dr r, 1 vr, 1 dr vr i lænken 

imellem maskerne, 1 vr, 1 dr vr i lænken imellem maskerne* fortsæt med udtagninger omg 
ud. Der er nu 75 (80) 85 (90) m på omg. Strik herefter i ribmønstret 1 dr r, 4 v indtil ærmet 

måler 52 cm eller den ønskede længde. Luk maskerne af. 
 

 
Montering: Strik skuldrene sammen således: Sæt de hvilende skuldermasker på pinde. Læg 
arb ret mod ret. Med en 3. pind strikkes 1 m fra hver skulder ret sammen, samtidig med der 

lukkes af. Gør ligesådan på modsatte skulder.  
Hals: Saml m op rundt i hals udskæringen på p 4 således: Start ved venstre skulder. Saml 1 

m op i ca hver anden pind ned langs halsudskæringen, strik de hvilende midterste 16 (22) 24 
(26) masker. Saml 1 m op i hver pind op langs højre side af halsudskæringen. Til sidst de 
hvilende 28 (34) 36 (38) m i nakken. Strik rundt i rib til dobbelt halskant, 1 dr r, 1 vr, indtil 

halskanten måler 3 cm + 3 cm til ombuk. Luk maskerne af i rib og sy eller hækle halskanten 
ned på bagsiden. 

 
Sy ærmerne i. Hæft ender. Skyl det færdige arb op og lad det tørre fladt på et håndklæde. 
 

 

Design og opskrift: CEWEC Designteam - 1. udgave jan. 2022 

 

Deler du billeder af din CEWEC strik på Instagram - vil det glæde os at du tagger #cewec #ceweccph #yarnbycewec 
 

 


