
Opskrift 3834/2  PATENT med et twist 

Størrelse: 
 

S (M) L (XL)   

Overvidde: 
 

90 (100) 105 (111) cm  svarer til: 
 

Brystvidde 

 

 

85-90 

 

(90-95) 

 

95-100 

 

(100-110) cm 

  

 
Længde: 

 

60 (63) 66 (69) cm   

Garn: 

 

ANISIA (76% mohair, 24% polyamid - 25 g = ca. 235 m) og  

TIBET (24% yak, 55% merinould, 21% polyamid - 25 g = ca. 
190 m) fra Cewec 

 
Garnforbrug:  

Anisia farve 52 
Tibet farve 03 

 

 

4 
5 

 

(4) 
(5) 

 

4 
5 

 

(5) ngl 
(6) ngl 

 

 

 

Pinde 

 
 

Rundpinde nr. 5 mm (40 eller 60 og 80 cm) 

Strømpepinde nr. 5 mm 

Strikkefasthed 15 m x 30 pinde i patent = 10 x 10 cm på pind nr. 5.   
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 

grovere pinde 
 

Forkortelser 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen, slo 
= slå om, omsl = omslag, dr = drejet, indt = indtagning, indt-
v = indtagning til venstre, indt-h = indtagning til højre, udt = 

udtagning, omg = omgangen, mark = markering,  
patent-m = 1 + 1 omsl 

 
Bemærk 

 
 

 

Kroppen strikkes på rund-p, nedefra og op, ærmerne strikkes 

for sig, alle delene samles, hvorefter der strikkes bærestykke  
med raglan-indt. 

Patent frem og 

tilbage:  
 

 
 

Patentstrik på 
rund-p: 

 
 

 
 
Retriller på 

rund-p: 
 

 
Udt i patent: 

1.p: *1 r, slo, 1 vr løs af som vr*, gentag fra * til * 

2.p: *strik r-m og omsl r sm, slo, 1 vr løs af*, gentag fra * til 
* 

Gentag 2.p 
 

1.omg: *1 r, slo, 1 m løs af som vr*, gentag fra * til * 
2.omg: *slo, 1 m løs af som vr, strik omsl og næste m vr sm*, 

gentag fra * til *. 
3.omg: *strik r-m og omsl r sm, slo, 1 vr løs af*, gentag fra * 

til *Gentag 2. og 3.omg. 
 
Strik skiftevis 1 omg r, og 1 omg vr. 

 
 

 
Ved udt i patent, laver man altid 2 nye m, så mønsteret ikke 



Krop:  

Slå 134 (150) 158 (166) op med italiensk opslagning. (du kan også slå op med din 
sædvanlige metode).  

 
Nu samles m og der strikkes rundt. Sæt en mark ved omg begyndelse og efter 67 

(75) 79 (83) m til markering af sidesømme. Strik 2 r-riller (se beskrivelse). Skift 
herefter til mønster -patent + r-rilletrekant: 

1.omg: Forstykke: *1 r, slo, 1 m løs af som vr, (=2 m patent), 63 (71) 75 (79) vr, 
(der mangler 2 m før sidesøms-mark), 1 m løs af som vr, slo, 1 ret (=2 m patent) *, 

gentag fra * til * (ryg). 
2.omg: (Omgang A): Forstykke: *slo, 1 m løs af som vr, strik omsl og næste m vr 
sm, (=2 m patent) 63 (71) 75 (79) r, (der mangler 2 m før sidesøms-mark), strik 

omsl og næste m vr sm, slo, 1 m løs af som vr, (=2 m patent)*, gentag fra * til * 
(ryg). 

3.omg: (Omgang B): Forstykke: *strik m og omsl r sm, slo, 1 vr løs af, (=2 m 
patent), 63 (71) 75 (79) vr, der mangler 2 m slo, 1 m løs af som vr, før sidesøms-

mark, slo, 1 vr løs af, strik m og omsl r sm (=2 m patent)*, gentag fra * til * (ryg). 
4.omg: (Strikkes som omgang A – men med udvidelse af patentm): Forstykke: *slo,1 

vr løs af, strik omsl og næste m vr sm, slo, 1 vr løs af, 1 vr (= 4 m patent) 59 (67) 71 
(75) r til der er 4 m tilbage før sidesøms-mark, 1 vr, slo, 1 vr løs af, strik omsl og 

næste m vr sm, slo, 1 m løs af som vr,* (=4 masker patent), gentag fra * til * (ryg). 
5. omg: (Strikkes som omgang B): Forstykke: * strik m og omsl r sm, slo, 1 vr løs af, 

strik m og omsl r sm, slo, 1 vr løs af (= 4 patentmasker), 59 (67) 71 (75) vr til der er 
4 m tilbage før sidesøms-mark, slo, 1 vr løs af, strik m og omsl r sm, slo,1 vr løs af, 

strik m og omsl r sm (=4 masker patent), gentag fra * til * (ryg). 
6. omg: (Strikkes som omgang A): Forstykke: *slo,1 vr løs af, strik omsl og næste m 

vr sm, slo, 1 vr løs af, strik omsl og næste m vr sm (= 4 m patent) 59 (67) 71 (75) r 
til der er 4 m tilbage før sidesøms-mark, strik omsl og næste m vr sm slo, 1 vr løs af, 

strik omsl og næste m vr sm, slo, 1 vr løs af* (=4 masker patent), gentag fra * til * 
(ryg). 
7. omg: (Strikkes som omgang B): Forstykke: * strik m og omsl r sm, slo, 1 vr løs af, 

strik m og omsl r sm, slo, 1 vr løs af (= 4 patentmasker), 59 (67) 71 (75) vr til der er 
4 m tilbage før sidesøms-mark, slo,1 vr løs af, strik m og omsl r sm, slo, 1 vr løs af, 

strik m og omsl r sm (=4 masker patent), gentag fra * til * (ryg). 
8. omg: (Strikkes som omgang A - men med udvidelse af patentm): Forstykke: *slo, 

1 vr løs af, strik omsl og næste m vr sm, slo, 1 vr løs af, strik omsl og næste m vr sm, 
slo, 1 vr løs af 1 vr (= 6 m patent) 55 (63) 67 (71) r til der er 6 m tilbage før 

 
 

 
 
Indt i patent: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

brydes. Udt strikkes fra r-siden således:  
Strik i patent-m (r-m og omsl sammen): 1 r, slo, 1 r. 

På næste p strikkes omsl som patent-m. 
 
Hælder enten til højre eller venstre, og der tages altid 2 m ind 

for ikke at bryde mønsteret. 
Indt-h: 1.m på venstre p er en patent-m, strik denne og næste 

m sm, flyt den netop dannede m tilbage på venstre p, løft den 
næste r-m med omsl på venstre p over m (som ved aflukning), 

sæt m tilbage på højre p. 
Indt-v: Første m på venstre p er en patent-m, tag denne løs 

af, strik de 2 næste r dr sm, og løft den løse r-m med omslag 
over de sammenstrikkede m (som ved aflukning). 

 



sidesøms-mark, 1 vr, slo, 1 vr løs af, strik omsl og næste m vr sm, slo, 1 vr løs af, 
strik omsl og næste m vr sm, slo, 1 vr løs af* (=6 masker patent), gentag fra * til * 

(ryg). 
Fortsæt med at udvide antallet af patent-m på:  
Omg: 12: 8 patent-m i hver side og 51 (59) 63 (67) ret-m midtpå. 

Omg: 16: 10 patent-m i hver side og 47 (55) 59 (63) ret-m midtpå. 
Omg: 20: 12 patent-m i hver side og 43 (51) 55 (59) ret-m midtpå. 

Osv…. 
Fortsæt lige op i patent til arbejdet måler 35 (37) 38 (39) cm eller ønsket længde til 

ærmegab. Luk til ærmegab således: Luk 3 m af, strik til 3 m før mark, luk 6 m af, 
strik til 3 m før mark, luk 3 m af (ens for alle størrelser). 

 
Ærmer:  

Slå 40 (42) 44 (46) m op som forneden på blusen og markér omg’s begyndelse. Strik 
8 riller ret. Fortsæt i patent og strik 20 omg lige op.  

Lav så udt således: Strik 2 m, lav udt i patent (se forklaring), strik patent til der er 2 
m tilbage, lav udt i patent (se forklaring) (= 44 (46) 48 (50 m). 

Gentag udt på hver 20. omg til der er 64 (66) 68 (70) m og fortsæt lige op til arb 
måler 44 (44) 46 (47) cm – eller ønsket ærmelængde.  

På næste omg lukkes til ærmegab: Luk 2 m, strik til der er 3 m tilbage, luk 3 m (ens 
for alle størrelser). Lad arbejdet hvile, og strik et ærme mere på samme måde. 

 
Bærestykke: 

Nu samles alle dele. Begynd med venstre ærmes 59 (61) 63 (65) m, sæt mark, 
dernæst forstykkets 61 (69) 73 (77) m, sæt mark, højre ærmes 59 (61) 63 (65) m, 
sæt mark, og til sidst ryggens 61 (69) 73 (77) m, sæt mark. 

Nu strikkes raglan-indt på hver 6.omg således: *3 r, v-indt, strik patent til 6 m før 
mark, h-indt, 3 r*, gentag fra * til * ved hver mark (= 16 m mindre på omg.).  

2. og 4. omg: * 3 vr, patent til der mangler 3 m før mark, 3 vrang*, gentag fra * til * 
ved hver mark. 

3. og 5. omg: * 3 r, patent til der mangler 3 m før mark, 3 r*, gentag fra * til * ved 
hver mark. 

Strik i alt 11 (12) 12 (13) indt = 64 (68) 80 (76) m, nu fortsættes med vendepinde fx 
German short rows, lad forstykkets midterste 11 (13) 15 (15) m hvile, (der strikkes 

nu frem og tilbage i r-riller og patent), strik til 3 m før hals-m, vend, strik til 3 m før 
hals-m i modsat side, vend, strik til 3 m før vending, vend, gentag disse vendinger til 

der er 2 vendinger på hver side af hals-m. strik 1 omgang ret over alle m incl hals-m. 
Bryd garnet. 

 
I-cord halskant: Flyt maskerne på rundpinden så begyndelsen er midt bag. 

Slå 4 m op på venstre p fra r-siden. Strik I-cord således: *Strik 3 r, 2 dr-r sm, sæt de 
4 m tilbage på venstre p*, gentag fra * til * til alle halsens m er strikket, og der er 4 

m på venstre p, luk af. Sy I-cord-enderne sammen med maskesting. 
 
Montering: 

Sy hullerne under ærmerne med maskesting. Hæft ender. 
 

Design: Lis Skov Isle 


