
Opskrift 4411/2 Nye visioner 

Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 3, 240 (258) 279 (300) m og grå. Strik frem 

og tilbage i rib således: (1. p er arb. s vrangside): 1 km, *1 vr, 2 r* gentag fra * til * 
og slut med 1 vr, 1 km.  

2.p: 1 km, *1 r, 2 vr* gentag fra * til * og slut med 1 r, 1 km.  
Strik 9 pinde rib på denne måde. Sæt en mærketråd i hver side med 120 (130) 140 

(150) m til ryggen – og 60 (64) 70/69 (75) m på hvert forstykke. 
Skift til pinde 3½ og fortsæt i glatstrikning med stribemønster med sand og reguler 

maskeantallet på 1. p således: Tag 3 m ind jævnt fordelt på 1. forstykke, strik 
ryggens 120 (130) 140 (150) m, tag 3 (3) 2 (3) m ind jævnt fordelt på 2. forstykke. 

Der er nu 57 (61) 67 (72) m på hvert forstykke. Strik stribemønster og når arb måler  
10 cm strikkes indtagninger til figur således: Strik frem til 2 m før mærketråden, strik 

2 dr r sm, strik 2 r sm, strik frem til 2 m før næste mærketråd, og gentag 
indtagningen. Strik pinden ud. Tag ind på denne måde igen når arb måler 15 cm, og 

igen ved 20 cm. Når arb måler 30 cm startes udtagninger. *Strik frem til 1 m før 

Størrelse: S (M) L (XL)  
 

 

Overvidde: 96 (103) 112 (120) Cm 
 

 

Længde: 

 

56 (58) 60 (62)  Cm  

Garn: 

 

Cewec´s Katmandu (19 % Yak,37 % bambus, 36 % 

merino uld, 8 % polyamid 25 g = 125 m)  
Garnforbrug:  

Sand fv 12 
Gul fv 02 

Karamel fv 16 
Petrol fv 09 

Grå fv 15 
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Pinde Rundpinde 3 og 3½ 
 

Strikkefasthed 
 

Tilbehør: 
 

Stribemønster: 
 

25 m = 10 cm på pinde 3½ 
 

8 knapper 
 

☺  *4 pinde sand, 4 pinde grå, 4 pinde sand, 4 pinde gul, 

4 pinde sand, 4 pinde karamel, 4 pinde sand, 4 pinde 

petrol* 

Strik - 10 pinde sand, 10 pinde gul. 

Gentag fra * til * 

Strik 10 pinde sand, 10 pinde karamel. 

Gentag fra * til * 

Strik 10 pinde sand, 10 pinde petrol. 

Gentag fra * til *  

Strik 10 pinde sand, 10 pinde grå. ☺ 

Gentag fra ☺ til ☺  



mærketråden, 1 udt, strik 2 r, 1 udt * gentag fra * til * ved næste mærketråd. Strik 

pinden færdig. Gentag udtagningerne for hver 3. cm endnu 2 gange = Der er igen 234 
(252) 274 (294) m på pinden. Når arb måler 39 (40) 41 (42) cm lukkes der 10 (12) 

14 (16) m til ærmegab således: Strik frem til 5 (6) 7 (8) masker før 1. mærketråd, 
luk 10 (12) 14 (16) m af til ærmegab, strik frem til 5 (6) 7 (8) m før 2. mærketråd, 

luk 10 (12) 14 (16) m af, strik pinden færdig. Lad arb hvile mens der strikkes ærmer.   
 

TIP: For at sikre sig, at striberne på ærmerne rammer samme stribe på 
ryg/forstykker ved raglan, er det nemmest at måle på ryg/forstykke, hvordan man 
skal starte sit stribemønster på ærmerne. Mål længden fra ærmegabet og ned på 

ryg/forstykke. Nu kan man så finde ud af, hvormange cm, der mangler til ærmets 
fulde længde.  

Det manglende antal cm, måles på ryg/forstykker, fra ærmegabet og ned, og her 
begynder du stribemønsteret. Hvis du fx  mangler 8 cm i at nå ærmets længde, så 

tæller du 8 cm´s  striber baglæns. 
 

Ærmer: Slå op med strømpepinde 3 og grå,– 54 (57) 57 (60) m og strik rundt i rib 
således: *1 r, 2 vr * gentag fra * til * til der er strikket 9 omgange rib. Fortsæt på 

strømpepinde 3½ i glatstrik og tag på 1. omg ud jævnt fordelt til 60 (62) 64 (66) m.  
Fortsæt stribemønster efter beskrivelse ovenfor, således at striberne kommer til at 

passe ved raglan: Fortsæt derefter med stribemønster som tidligere. Når ærmet måler 
5 cm startes udtagninger. Tag 1 m ud på hver side af 1. og sidste m. Gentag 

udtagningerne på hver 3. cm til der er 80 (84) 88 (92) m på omgangen. Strik 
stribemønster til ærmet måler ca 47 (46) 45 (44) cm. Sørg for at være på samme 

sted i en stribe, som på ryg/forstykke. Luk de underste 10 (12) 14 (16) m af, og strik 
et ærme mere.  

 
Raglan: Sæt 4 mærketråde, 1 i hver sammenføjning. Strik frem til 2 m før første 
sammenføjning: *Strik 2 dr r sm, strik 2 r sm* gentag fra *til * ved hver 

sammenføjning = 8 m taget ind. Tag ind på denne måde på hver 2. p i alt 26 (27) 28 
(29) gange = 146 (156) 170 (182) m på pinden.  

Sæt de 18 (20) 22 (24) første og sidste m til hvile til hals, og luk videre til hals, på 
hver 2. p for 3, 3, 2 m, på hver 2. p i hver side, SAMTIDIG med der fortsat tages ind 

til raglan på både ryg og forstykker. = 70 (76) 86 (94) m på pinden. Lad maskerne 
hvile mens der strikkes forkanter. 

 
Forkant venstre: Saml op med rundpind 3, og grå m op langs venstre forkant fra 

retsiden. Saml 1 m op i hver p, men spring ca hver 4. p over. Ca 146 (152) 158 (164) 
m. (maskeantallet skal være delelig med 3 + 2). Strik således: *1 vr, 2 r * gentag fra 

* til * og slut pinden med 1 vr, 1 km.  
2. p: Strik 1 km, *1 r, 2 vr * gentag fra * til * og slut med 1 r. Strik i alt 7 pinde rib, 

luk af på 8. p i rib. Marker på venstre forkant hvor knapperne skal sidde. Beregn at 
nederste knap skal sidde midt i nederste ribkant, og at øverste skal sidde midt i 

halskanten, fordel de øvrige med jævne mellemrum.  
 

Forkant højre: Saml op og strik som venstre. – OBS – 1. p strikkes således: 1 km, 
*1 vr, 2 r * gentag fra * til * og slut med 1 vr. Strik rib som på modsatte side, og på 

4. p strikkes knaphuller således: Strik 2 r sm, slå om. Strik i alt 8 knaphuller svarende 
til markeringerne på venstre forkant. Husk sidste knaphul skal sidde i halskanten. Luk 
af på 8. p i rib.  



 

 
 

Halskant: Saml op med rundpind 3 og grå, 1 m i hver pind over højre stolpe, strik de 
hvilende m ret, saml op frem til de hvilende nakkemasker, tag 4 m ind jævnt fordelt 

over nakkens masker, saml op frem til de hvilende m på forstykket, og strik de 
hvilende m på forstykket ret, saml 1 m op i hver pind over venstre stolpe, ca 127 

(130) 133 (136) m. (obs maskeantallet skal være deleligt med 3 + 1) 
Strik således (1. p er vrangsiden): Strik *1 vr, 2 r* Gentag fra * til * og slut pinden 
med 1 vr.  

2. p: Strik *1 r, 2 vr* gentag fra * til * og slut med 1 r. Strik i alt 7 pinde rib, husk 
knaphul på 4. p. Luk af i dr rib på 8. p.  

 
Montering: Sy det lille hul under ærmet, hæft ender, sy knapper i. Læg arb mellem 

fugtige stykker og lad det tørre. 
Design og opskrift: Sanne Lousdal  


