
Opskrift 1221 4-dobbelt Anisia 

 

Str: S/M (L/XL)  

Overvidde (cm): 120 (132)  

 

Hel længde (cm): 60 (60) 

Ærmelængde (målt fra halsåbningen) (cm): 

 65 (67)     

Hele trøjen er strikket med 4-dobbelt garn. 

Modellen er meget løst strikket og kan give sig i længden 
ved brug.  

Garn: Cewec Anisia (76% kid mohair, 24% polyamid) 25 g = 235 

m 

Garnforbrug:  

Anisia fv.15 (lyserød) 2  (2)ngl 

Anisia fv.21 (lilla) 2  (2)ngl 

Anisia fv.23 (grøn) 2  (3)ngl 

Anisia fv.27 (karry) 2  (2)ngl 

Anisia fv.31 (råhvid) 2  (2)ngl 

Anisia fv.50 (sort) 2  (3)ngl 

Pinde: Jumperpinde 8 og 10 

Strikkefasthed: 10m med 4 tråde=10 cm på pind 10 

Tip til at strikke med 4 tråde:  

Når du strikker med to nøgler, kan du tage indefra og 

udefra på begge nøgler, så har du 4 tråde. Og ellers kan du 

rulle det op således: Rul garnet dobbelt (en ende fra 

midten af garnnøglet sammen med enden fra ydersiden af 

garnnøglet). Når det første nøgle vejer 12,5 g (halvdelen af 

hele nøglet), bryder du garnet og laver endnu et dobbelt-

garnnøgle. Strik de to nøgler sammen - med 4 tråde i alt. 

 

Striberapport nr. 1 (ryg og forstykker)(gælder for begge størrelser):  

• 7 pinde med nr. 23 grøn 



• 6 pinde med nr. 21 lilla 

• 4 pinde med nr. 27 karry 

• 3 pinde med nr. 31 råhvid 

• 4 pinde med nr. 50 sort 

• 7 pinde med nr. 15 lyserød 

• 7 pinde med nr. 23 grøn 

• 4 pinde med nr. 31 råhvid 

• 6 pinde med nr. 27 karry 

• 2 pinde med nr. 50 sort 

• 6 pinde med nr. 21 lilla 

• 6 pinde med nr. 15 lyserød 

• 4 pinde med nr. 31 råhvid 

• 4 pinde med nr. 50 sort 

Striberapport nr. 2 (ærmer): 

• 7 pinde med nr. 23 grøn 

• 6 pinde med nr. 21 lilla 

• 4 pinde med nr. 27 karry 

• 3 pinde med nr. 31 råhvid 

• 4 pinde med nr. 50 sort 

• 7 pinde med nr. 15 lyserød 

• 7 pinde med nr. 23 grøn 

• 4 pinde med nr. 31 råhvid 

  

Ryg: Slå 62 (68)m op med sort på p 8 og strik 2p rib (1r, 1vr). 

Skift til p 10 og glatstrikning, 1.p er vrangsiden. Strik 1p 

sort.  

Strik striberapport nr. 1 i glatstrik.  

Luk nu alle masker af, ikke for stramt, men heller ikke løst, 

samtidig med at du sætter et mærke i hver side til hals 

omkring de midterste 10 (12)m. 

 



Venstre forstykke: Slå 33 (36)m op med sort på p 8 og strik 2p rib (1r, 1vr). 

Skift til p 10 og glatstrikning, 1.p er vrangsiden. Strik 1p 

sort. 

Strik striberapport nr. 1, indtil du når til den 2. stribe i 

karry (for str. S/M) og 2. stribe i råhvid (for str. M/L).  

 

Her begynder indtagninger til v-hals: 

Strik 2 p karry (råhvid) og tag så ind på den 3. p fra 

retsiden således: Strik til der er 4 masker tilbage på pinden, 

strik 2r sm, 2r.  

Gentag denne indtagning på hver 4. p i alt 7 (8) gange, 

samtidig med at du fortsætter i stribemønster nr. 1.  

Du har nu 26 (28)m på pinden, som lukkes af, ikke for 

stramt, men heller ikke løst. 

 

Højre forstykke: Strikkes som venstre forstykke, indtil du når til v-hals 

indtagning på den 3. p med karry (råhvid). 

Her laves indtagningen i begyndelsen af pinden således: 

Strik 2r, tag 1 ret løst af (som r), strik 1r, træk den løse 

maske over.  

Gentag denne indtagning på hver 4. p i alt 7 (8) gange, 

samtidig med at du fortsætter i striberapport nr. 1.  

Du har nu 26 (28)m på pinden, som lukkes af, ikke for 

stramt, men heller ikke løst. 

Ærme: Slå 25 (27) m op med sort på p 8 og strik 5p rib (1r, 1vr).  

Strik nu 1 kantmaske-r og derefter strikkes der to masker i 

hver maske (ved at strikke masken forfra og bagfra), indtil 

der er 1m tilbage, 1 kantmaske-r (= 48 (52)m). 

Skift til p 10 og glatstrikning, samtidig med at du strikker 

striberapport nr. 2. 

Luk løst af. 

 

Montering: Sy skuldrene sammen i hver side, så der er 10 (12) m på 

ryggen til hals. 

Sy ærmerne på, og sy derefter ærme- og sidesømme. 

Hæft alle ender.  


