
Opskrift  5006/2 Vest med knapper i Tibet/Whisper Lace 

 
Ryg/ forstykke: Slå op med rundpind 4½ og 1 tråd af hver kvalitet: 183 (203) 223 
(245) 267 m op og strik rib frem og tilbage således (1. p er arb.s vrangside):  
1 km. 1 vr *1 r, 1 vr* gentag fra * til * pinden ud, slut med 1 km. Fortsæt i rib, ret 
over ret, vrang over vrang, indenfor km i hver side. Strik til ribben måler 3 cm.  
Skift til rundpind 5 og fortsæt i glatstrik til arb måler 36 (37) 38 (39) 40 cm. Sæt en 
mærketråd i hver side med 95 (105) 115 (127) 137 m til ryggen, og 44 (49) 54 (59) 
65 m til hvert forstykke. Nu lukkes til ærmegab således: Strik frem til 7 (7) 8 (8) 9 m 
før mærketråden, luk 14 (14) 16 (16) 18 m af, strik frem til 7 (7) 8 (8) 9 m før 
mærketråden i modsatte side, luk 14 (14) 16 (16) 18 m af, strik pinden ud.  
Arb er nu delt i ryg med: 81 (91) 99 (111) 119 m og i 2 forstykker med: 37 (42) 46 
(51) 56 m til hver forstykke. Strik hver side færdig for sig.  
 
Venstre forstykke: Videre lukkes til ærmegab således: Strik 1 km, 1 r, strik snoning 
over 3 m således: sæt 2 m på en hj.p bag arb, strik 1 m ret, strik de 2 m fra hj.p ret, 
strik derefter 2 r sm, strik pinden ud. Tag ind på denne måde, på hver 2. p i alt 5 (5) 
6 (6) 7 gange = 32 (37) 40 (45) 49 m til rest på forstykket – OG strik samtidig 
snoning på hver 4. pind. Fortsæt lige op med snoninger til arb måler 10 cm før hel 
længde. Sæt 10 (11) 12 (13) 14 m ved halsen til hvile, og luk videre til 
halsudskæring, på hver 2. p for: 2,1 (2,2,1) 3,2,1 (3,2,1) 4,2,1 m = 19 (21) 22 (26) 
28 m til rest til skulder, som sættes på en nål ved hel længde. Strik det andet 
forstykke færdig på samme måde, blot spejlvendt.  
 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 90 (100) 110 (120) 130 cm  
Længde: 
 

56 (58) 60 (62) 64 cm  

Garn: 
 

Cewec´s Tibet (24 % Yak, 55 % merino, 21 % 
polyamide). 25 gram = ca 190 meter 
Cewec´s Whisper lace (70 % uld, 30 % silke). 50 gram 
ca 400 meter 

Garnforbrug:  
Tibet fv: 01 
Whisper Lace fv: 
130 
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Pinde 
 
Tilbehør: 
 

Rundpinde 4½ og 5 – 80 cm, 4½ - 40 cm.  
Snoningspind.  
6 - 7 knapper 

Strikkefasthed: 21 m glatstrik = 10 cm på pinde 5 med en tråd af hver 
kvalitet.  

Forkortelser: 
 

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

Bemærk 
 
 
 

1. og sidste m strikkes ret på alle pinde og er 
kantmasker.  



Højre forstykke: Sæt garnet til ved ærmegabet og strik vrang tilbage til  forkanten. 
På næste p fra retsiden: Strik til der resterer 7 m, strik 2 dr r sm, strik snoning 
således: Sæt 1 m på hj.p foran arb, strik 2 m ret, strik masken fra hj.p ret. Strik 1 r, 
1 km. Gentag indtagninger og snoninger som på modsatte forstykke. Når arb måler 
10 cm før hel længde, sættes m til hvile til forkant, og der lukkes videre til 
halsudskæring, på hver 2. p, som på venstre forstykke – blot spejlvendt.  
 
Ryg: Tag ind i begge sider på hver 2. p 5 (5) 6 (6) 7 gange, og strik snoninger på 
hver 4. p som på forstykkerne. Efter indtagningerne er der: 71 (81) 87 (99) 105 m på 
pinden. Når arb måler 2 cm før hel længde, sættes de midterste 31 (37) 41 (45) 47 m 
på en nål til hvile, og hver side strikkes færdig for sig. Luk på den næste p ved 
nakken for 1 m. Når arb måler hel længde, sættes de resterende 19 (21) 22 (26) 28 
m på en nål til skulder. Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt.  
 
Montering: Strik skuldrene sammen, ved at sætte m på pinde, lægge arb ret mod 
ret, og med en 3. p strikke 1 m fra hver p ret sammen, samtidig med der lukkes af. 
 
Ærmekanter: Med lille rundpind 4½ samles masker op rundt i ærmegabene. Start 
midt i de aflukkede m. Saml 1 m op i hver m/p men spring ca hver 4. p over = ca 100 
(106) 112 (118) m. (maskeantallet skal være deleligt med 2) 
Strik rib *1 r, 1 vr* i alt 3 cm. Luk af i rib. 
 
Halskant: Med rundpind 4½ strikkes de hvilende m ret, saml op jævnt fordelt hen til 
de hvilende nakkemasker, som strikkes ret, saml op videre rundt til de hvilende 
masker ved halsens modsatte side, strik maskerne ret. Ca 117 (121) 125 (129) m. (et 
ulige maskeantal) Strik fra vrangsiden: 1 km, *1 vr, 1 r* gentag fra * til * og slut 
med 1 vr, 1 km. Strik 3 cm rib. Luk af i rib. 
 
Forkanter: Strik venstre forkant først. Saml op jævnt fordelt, 1 m i hver pind, men 
spring ca hver 4. p over. Ca 105 (111) 117 (123) m. Maskeantallet skal være ulige. 
Strik fra vrangsiden: *1 vr, 1 r* gentag fra * til * pinden ud.  
Strik 3 cm rib. Luk af i rib.  
Marker til 6 (6) 7 (7) knapper. Beregn at det øverste knaphul skal sidde midt i 
halskanten, og det nederste knaphul midt i kanten nederste. De øvrige 4 (4) 5 (5) 
knapper med jævne mellemrum. Strik knap 1½ cm rib. På næste p strikkes 
knaphuller således: Strik 2 m rib, **strik 2 r sm, slå om, slå om, strik 2 r sm**. 
Gentag ** til ** ved hver markering til knaphuller.  
På næste pind strikkes i det dobbelte omslag 1 vr, 1 r.  
Strik til 3 cm rib. Luk alle m af i rib. 
 
Hæft ender. Sy knapper i. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.   
 
   
Design og opskrift: Sanne Lousdal  

 

  



 


