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Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 4,5 – 168 (176) 192 (208) 224 m, og strik 

rundt i rib – 1 r, 1 vr. Strik i alt 3 cm rib. Skift til rundpind 5.  
Sæt en mærketråd ved omgangens start, og ved ”sidesømmen” i modsatte side, så 
der er 84 (88) 96 (104) 112 m til hver del. 

Strik 1. – 4. omg glat. 
Strik 5. omg således (mønster omg A): 1 r, *strik blomst således: Strik 3 r sm, men 

lad m blive på venstre p, strik nu 1. m af de 3 ret, strik 2. og 3 m ret sammen, og lad 
masken glide af venstre pind, strik 5 r* gentag fra * til * omgangen rundt, slut med 4 

ret. 
Strik 6 - 10 omg glat. 

Strik 11. omg således: (mønster omg B):  *Strik 5 r, strik blomst som før* gentag fra 
* til * omg rundt, slut med at strikke en blomst.  

Strik 12. omg glat. 
Gentag omg 1 – 12 gennem hele arb.  

Strik til arb måler 22 (23) 24 (24) 25 cm før hel længde. OBS – sørg for at være på 
en ulige omgang – således at mønsteret kommer på en retsidepind næste gang. 

Nu deles arb i ryg og forstykke således: Luk de første 5 (5) 6 (6) 7 m på omgange, 
strik til 5 (5) 6 (6) 7 m før sidemærketråden, luk 10 (10) 12 (12) 14 m af til ærmegab, 

strik til der resterer 5 (5) 6 (6) 7 m på omgangen, og luk disse af. 
Strik hver del færdig for sig.  

 
Ryg: 74 (78) 84 (92) 98 m.  Fra vrangsiden: Fortsæt frem og tilbage, og tag ind til 
ærmegab således på næste p fra retsiden: 1 r, 2 dr r sm, strik til der resterer 3 m på 

pinden, strik 2 r sm, 1 r. – Gentag indtagningerne til ærmegab, på hver 2. p i alt 4 
gange = 66 (70) 76 (84) 90 m på pinden. Fortsæt lige op til arb måler hel længde. 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 86 (97) 102 (111) 119 cm  

Længde: 
 

50 (52) 54 (56) 58 cm  

Garn: 

 

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

merinould, 8 % polyamide) 25 g = 125 m .  
Cewec´s Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamid, 25 g 

= 235 m)  
Garnforbrug:  

Katmandu fv 16 
Anisia fv 41 
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Pinde: 

 

Rundpind 4,5 og 5 cm. Rundpind 4,5 -  40 cm. 

Strikkefasthed: 19 m = 10 cm på pinde 5 med 2 tråde, 1 tråd af hver 

kvalitet.  
Forkortelser: 

 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang,  

sm = sammen 
  

 Hele arb strikkes med 2 tråde – 1 tråd af hver kvalitet.  



Sæt de midterste 30 (32) 34 (36) 38 m på en nål til nakke, og sæt også 

skuldermaskerne 18 (19) 21 (24) 26 – i hver side til hvile. 
 

Forstykke: 74 (78) 84 (92) 98 m Tag ind til ærmegab som på ryggen, husk at starte 
med en vrangside pind. = 66 (70) 76 (84) 90 m. Fortsæt lige op til 11 (11) 12 (12) 

12 cm før hel længde. Sæt de midterste 18 (20) 22 (24) 24 m på en nål til hals, og 
strik hver side færdig for sig. Luk yderligere ved halsen. På hver 2. p for: 2,2,1,1 m = 

18 (19) 21 (24) 27 m til rest, som sættes på en nål til hvile ved hel længde. Strik den 
anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt. 

Montering: Strik skuldrene sammen ved at sætte de hvilende m på pinde. Læg arb 

ret mod ret, og strik en hvilende m fra hver del ret sammen, samtidig med der lukkes 
af.  

Halskant: Med lille rundpind 4½ samles m op jævnt rundt i halsen, 1 m i hver m/p, 
men spring ca hver 4. p over. De hvilende strikkes ret – ca 96 (98) 102 (104) 108 m.  

Strik 5 omg rib 1 r, 1 vr. Luk af på 6. omg i rib.  
Ærmekanter: Saml op med lille rundpind 4½ på samme måde som i halsen ca 96 

(100) 104 (108) 110 m. Strik 5 omg rib, 1 r, 1 vr. Luk af på 6. omg i rib.  
Montering: Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.   
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