
 Opskrift 5008/1  Candy Stripes i Whisper Lace/Anisia 

 
Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 4½ og 1 tråd Whisper Lace, 1 tråd Råhvid 
Anisia 208 (222) 244 (266) m og strik ret strik frem og tilbage i alt 3 cm.  
(obs 1. p er arbs vrangside)  
Skift til pinde 5 og strik glatstrik med stribemønster. 
(1. og sidste m på alle pinde strikkes ret og er kantmasker) 
Bemærk at der er 5 farver Anisia, men kun 4 striber i rapporten. Dvs. Strik nu: 

2 pinde med gul, 6 pinde med mint, 10 pinde med hvid, 14 pinde med rosa, 1 pind 
glitter – start striber forfra og start med 2 pinde Aqua, 6 pinde gul, 10 pinde mint, 14 
pinde hvid, 1 pinde glitter – start striber forfra med 2 pinde rosa, 6 pinde Aqua, 10 
pinde gul, 14 pinde mint, 1 pind glitter – ect.  

Strik lige op i stribemønster til arb måler 38 (39) 40 (41) cm. Del arb med 108 (114) 
126 (138) m til ryggen og 50 (54) 59 (64) m til hvert forstykke. 

Ryg: Fortsæt lige op i stribemønster til arb måler hel længde. Sæt maskerne til hvile. 
32 (34) 38 (41) til hver skulder, og 44 (46) 50 (56) til nakke  

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

60 
42 

(62) 
(41) 

64 
41 

(66) cm 
(40) cm 

  

Garn: 
 

Cewec´s Whisper Lace (70 % uld/30 % silke)  
50 gram = 400 m 
Cewec´s Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamide) 
25 g = 235 m  
Grundl´s Glitter (85% Viscose, 15% polyester)  
25 g = 110 m  

Garnforbrug: 
Whisper fv 101  
Anisia fv 31 råhvid 
Anisia fv 33 gul 
Anisia fv 39 mint 
Anisia fv 44 rosa 
Anisia fv 56 Aqua 
Glitter fv 8209 
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Pinde: 
 
Tilbehør:  
 

Strømpepinde 4½ og 5, rundpind 4½ og 5 
 
7 knapper 

Strikkefasthed: 21 m = 10 cm på pinde på pinde 5 med dobbelt garn  
1 tråd af hver kvalitet  

Forkortelser: 
 

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

Bemærk: Hele arb strikkes med 1 tråd Whisper Lace, 1 tråd Anisia. 
Der skiftes farve efter nedenstående stribemønster. 
 



Forstykker: Fortsæt lige op til arb måler 10 cm før hel længde. Luk ved halsen, på 
hver 2. p for:  8,6,2,1,1 (9,7,2,1,1) 9,7,2,2,1 (9,7,3,2,1,1) = 32 (34) 38 (41) m til 
skulder, som sættes på en nål ved hel længde. 
Strik det anden forstykke færdig på samme måde, blot spejlvendt.  

Ærmer: Slå op med strømpepinde 4½ og 1 tråd Whisper Lace og 1 tråd Anisia råhvid, 
42 (44) 46 (48) m og strik rillestrik rundt således: *Strik 1 omg vrang, 1 omg strikkes 
ret*. Gentag fra * til * til der er 3 riller (5 omgange). Skift til strømpepinde 5, Anisia 
fv Aqua. Strik 1 omg glatstrik og tag samtidig ud til 52 (54) 58 (60) m jævnt fordelt. 
Strik yderligere 13 omg med Aqua, 1 omg glitter, og fortsæt med stribemønster som 
før. SAMTIDIG når arb måler 4 cm startes udtagninger. Tag ud, 1 m på hver side af 1. 
og sidste m. Gentag udtagningerne på hver 4. omg til der er 94 (98) 102 (106) m. 
Når arb måler hel længde, lukkes alle m af, ikke for fast. 
Strik 1 ærme mere. 

Montering: Strik skuldrene sammen således: Læg arb ret mod ret. Strik hver skulder 
sammen således: Sæt skuldermaskerne på pinde. Strik 1 m fra hver skulder ret 
sammen, SAMTIDIG med der lukkes af. Gør ligesådan med den anden skulder. 

Hals: Saml op med rundpind 4½, og 1 tråd Whisper Lace råhvid, 1 tråd Anisia råhvid, 
1 m i hver m, men spring ca hver 4. m/p over. Ca 108 (114) 120 (124) m. (De 
hvilende nakkemasker strikkes ret). Strik ret frem og tilbage. Strik 11 p ret, luk af i 
ret. 
Forkanter:  
Venstre: Saml op med rundpind 4½ m langs kanten. Saml 1 m op i hver p, men 
spring ca hver 4 m over. Ca 128 (134) 140 (146) m. Strik ret frem og tilbage i alt 11 
pinde. Luk af i ret.  
Højre: Saml op på samme måde. På 6. pinde strikkes knaphuller. Placer nederste 
knaphul midt for kanten nederst. Placer øverste knaphul midt for halskanten. Placer 
yderligere 5 knaphuller med samme afstand imellem.  
Knaphul: Strik 2 r sm, slå om, slå om, strik 2 r sm. På næste p strikkes i det 
dobbelte omslag: 1 r, 1 vr. – Strik til der er strikket 11 pinde. Luk af i ret. 

Sy ærmer i. Sy knapper i. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det 
tørre.  

 

Design og opskrift: Sanne Lousdal  

 

 

 

 

 

 


