
 
 
Opskrift 3811 Tibet  - en drejning – cardigan  
 

Str:  S (M) L (XL) XXL 

Brystvidde: 88 (96) 104 (112) 120 cm 

Hel længde: 80 (82) 84 (86) 88  cm 

Ærmelængde: 48 (47) 46 (46) 45 

Garn:   Tibet fv 3(24% yakokse,55%merino, 24% polyamid)25 g=190  

Garnmængde: 8 (9) 10 (11) 12  ngl  

Pinde:   Rundpind og strømpepinde 3½ og 4   

Strikkefasthed: 26 m = 10 cm på pinde 4 

Ryg/forstykker – Slå op med rundp 3½ - 241 (261) 281 (301) 321 m og strik frem 

og tilbage i rib således: ( 1. p er arb s vrangside) : Strik de første 14 m således: 1 r ( 

kantmaske), * 1  dr vr,1 r *, 1 dr vr, - strik de næste 3 m (pyntekant) således: 1 r, 1 

vr, 1 r, og fortsæt fra * til * til der resterer 17 m på pinden, strik 1 r, 1 vr, 1 r,  ( 

pyntekant)  - strik fra * til * over de sidste masker på pinden, slut med 1 dr vr,1 r ( 

km) . 

2. p: Strik 1 km, * 1 dr r, 1 vr * over de første 14 m, strik 1 vr, tag 1 m løs af med 

garnet på arb.s retside, 1 vr, fortsæt fra * til * til der resterer 17 m på pinden, strik 1 

vr, tag 1 m løs af med garnet på arb. s retside, 1 vr, strik * til * og slut med, 1 km.  

– Strik rib på denne måde, til kanten måler 6 cm. Skift til pinde 4 og strik 

glatstrikning  INDENFOR de første og sidste 17 m, som fortsat strikkes 14 m i dr rib 

(forkant) – og de 3 m i hver side (pyntekant)  . Sæt en mærketråd i hver side med: 

111 (125) 137 (147) 157 m  til ryggen, og 65 (68) 72 (77) 82 til hvert forstykke.  

På 3. p glatstrik, startes vendinger ved forkanterne således:  

Vendepind A retsiden: Strik som før til der resterer 17 m på pinden, vend, tag 1 m 

løs af, og træk i garnet, lidt hårdt, således at den flyttede m på der nu sidder på højre 

pind, bliver tvunget ” bagover”, og kommer til at ligne en dobbeltmaske.        

Vendepind B: Strik tilbage til der resterer 17 m på pinden, vend, tag 1 m løs af, og 

træk i garnet som før, så der fremkommer en dobbeltmaske. 

Fortsæt i glatstrikning og pyntekant, rib-forkanter som før, når der strikkes hen over 

dobbeltmasken, strikkes den blot alm ret på retsiden, vrang på vrangsiden, -      

Gentag disse vendepinde for hver 8 strikkede pinde, dvs hver 9. og 10. pinde strikkes 

som beskrevet under vendepind A og B resten af arbejdet. Fortsæt lige op til arb mål 

49 (50) 51 (52) 53 cm. Nu startes indtagninger til dyb v-udskæring indenfor de første 



og sidste 17 m på pinden således: Strik de 14 forkantsmasker, 3 pyntekantsmasker, 

strik 2 dr r sm, strik til der resterer 19 m på pinden, strik 2 ret sammen, strik 3 

pyntekantsmasker, 14 forkantsmasker. Gentag indtagningerne på hver 8. p, 4 (4) 4 

(4) 5 gange = 61 (64) 68 (73) 77 m på hvert forstykke, og strik til arb måler 20 (21) 

22 (23) 23 cm før hel længde. ( OBS – når en indtagningspind til v-udskæring, falder 

sammen med en vendepind, så skubbes vendepindene blot til de næste 2 pinde fra 

først retsiden, og derefter vrangsiden)  Nu lukkes af til ærmegab, ved at strikke frem 

til 5 (6) 7 (8) 8  m før sidemærketråden, luk 10 (12) 14 (16) 16 m, strik frem til 5 (6) 

7 (8) 8 m før næste mærketråd, luk 10 (12) 14 (16) 16 m og strik pinden færdig. Læg 

arb til side, mens der strikkes ærmer. Der er 56 (58) 61 (65) 69 m på hvert forstykke 

og 101 (113) 123 (131) 141 m på ryggen. 

Ærmer: Slå op med str.p 3½ 60 (62) 64 (66) 66 m og strik rundt i rib, *1 dr r, 1 vr * 

gentag fra * til * omgangen rundt. Strik til ribben måler 5 cm. Skift til str.p 4 og 

fortsæt i glatstrikning,- sæt en mærketråd om omgangens 1. og sidste m, = 

mærkemasker for videre udtagninger. Når arb måler 6 cm startes udtagninger. Tag 1 

m ud på hver side af mærketråden, og gentag udtagningerne på hver 10. omg til i alt 

84 (90) 94 (98) 102 m. Strik til ærmet måler ca (48) 47 (46) 46 (45) cm. Luk 10 (12) 

14 (16) 16 m midt under ærmet. Lad arb hvile og strik et ærme mere. = 74 (78) 80 

(82) 86 m 

Strik delene ind på rundpinden, med de aflukkede ærmemasker over de aflukkede 

ærmegabsmasker og strik her 2 r sammen i hver sammenføjning: Forstykke/ærme – 

ærme/ryg – ryg/ærme – ærme/forstykke. Der er 357 (381) 401 (421) 447 m. Marker 

den sammenstrikkede m – som er mærkemaske for videre raglanindtagninger. På 

hver side af denne retmaske, strikkes 1 vr, således at hver raglanmarkering hedder:  

1 vr, 1 r, 1 vr.                                                                                                      

Strik vrang tilbage ( indenfor kantmaskerne i hver side), dog strikkes 1 r, 1 vr ( 

mærkemaske) 1 r, i hver raglanmarkering. 

Start raglanindtagninger, strik frem til *2 masker før raglanmarkeringen, 2 dr r sm, 

strik 1 vr, tag mærkemasken løs af med garnet på arbejdets retside, 1 vr, strik 2 r 

sm*. Gentag fra * til * ved de næste 3 raglanmarkeringer. = 8 m taget ind.  Gentag 

raglanindtagningerne på hver 4. pinde  i alt 11 (12) 12 (13)13 gange og på hver 2. p i 

alt 16 (17) 17 (17) 17 gange, samtidig med der stadig tages indtil v-udskæring til 

der er taget ind 14 (15) 16 (17) 18 gange = 113 (119) 137 (153) 171 m Strik de 17 

forkantsmasker, luk alle maskerne af frem til de 17 m ved modsatte forkant. Og strik 

dee sidste 17 m. Fortsæt nu med at strikke hver forkant færdig hver for sig. Slå 1 ny 

m op mod nakkesiden af ”forkantsstrimlen ” Denne strikkes hele tiden ret, og er 

kantmaske. - Strik så kanten har længde til midt nakke. Lad maskerne hvile. Strik 

også den anden forkant færdig til længde til midt nakke. Vend de 2 kanter ret mod 

ret, og strik disse samme, 1 m fra hver pind, samtidig med der lukkes af.  

Montering: Sy kanten fast langs skuldre og nakke på hver side. Sy sammen under 

ærmerne. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad de tørre.  

Design og opskrift Sanne Lousdal  

  


