
Opskrift nr. 1206. 
Retstrikket trøje i Anisia. 
 
Str.:                         S   (M)  L     
Overvidde:             84  (90) 100 cm. 
Hel længde:            45  (47) 49   cm. 
Garn:                      Anisia fra Cewec. 

              2      (3)     3    ngl. fv.62  
Kvalitet:                 76% Kid Mohair + 24% Polyamid.  

              25gr = 235 meter. 
Pinde:                     Jumperpinde nr. 4½              
Tilbehør:                5 knapper ca.15 mm i diameter.  
 
Strikkefasthed: 19 m x 38 p i ret = 10 x 10 cm på p nr. 4½ Passer 
strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere 
pinde. 
 
Hele arb strikkes i ret. 
 
Ryg: Slå 80(84)96 m op med dobbelt garn. Strik videre med enkelt 
garn(der er brugt dobbelt garn på nogle af opslagningp samt nogle 
af aflukningp, for at sikre større elasticitet). Når arb måler 2½(3)3 
cm strikkes 2 m sammen i begge sider inden for den yderste m. 
Dette gøres med 2½ cm´s mellemrum i alt 6 gange = 68(72)84 m. 
Strik lige op til arb måler 11(12)13 cm. Tag 1 m ud i begge side, 
inden for den yderste m. Dette gøres i alt 4 gange med 4 cm´s 
mellemrum = 76(80)92 m. 
Strik lige op til arb måler 24(26)27 m. Luk af til ærmegab i begge 
sider i starten af hver 2.p for i str. S+M 3, 2, 2 x 1 m og for i  
str.L 4, 3, 2, 1 m  = 62(66)72 m. 
Strik lige op til arb måler 41(43)45 cm. Luk de midterste 36(38)40 
m af til halsudskæring og strik hver side færdig for sig. Strik 2 p 
luk yderligere 1 m af i halsside. Når arb måler 43(45)47 cm lukkes 
af for 4, 4, 4 (4, 4, 5) 5, 5, 5 m i starten hver 2.p, i modsatte side af 
halsen. Strik den anden skulder magen til. 
Venstre forstykke; 
Slå 38(40)46 m op og strik som på ryggen, 
med ind/udtagninger samt aflukning til ærmegab i arb´s venstre 
side. 
Når arb måler 34(36)38 cm, luk af til halsudskæring, modsat 
ærmegabet, for: 9, 3, 2, 3 x 1( 10, 3, 2, 3 x 1) 10, 3, 2, 4 x 1 m i 



starten af hver 2.p. Strik lige op. Luk af til skulder ved samme 
højde som på ryggen.   
 
Højre forstykke: 
Strikkes som venstre, blot med ind/udtagninger, samt aflukning til 
ærmegab og hals i modsatte side. 
 
Ærmer:  
Blonde: Slå 6 m op, vend. 
1. pind: 2 r, slå om, 2 r sammen, slå om, 2 r, vend. 
2.    -   : 7 ret, vend. 
3.    -   : 3 r, slå om, 2 r sammen, slå om, 2 r, vend. 
4.    -   : 8 ret, vend. 
5.    -   : 4 r, slå om, 2 r sammen, slå om, 2 r, vend. 
6.    -   : 9 ret, vend. 
7.    -   : 5 r, slå om, 2 r sammen, slå om, 2 r, vend. 
8.    -   : 10 ret, vend. 
9.    -   : 6 r, slå om, 2 r sammen, slå om, 2 r, vend. 
10.  -   : Luk de først 5 m, 6 r, vend. 
Gentag disse 10 p. 
 
Strik 2 stk. 37(38)40 cm lange stykker blonde. 
Saml 68(70)74 m op langs blondens lige side, fra arb´s r-side. Strik 
3 p. Luk til ærmegab i starten af hver 2.p i begge sider af arb for: 3, 
2 m, samt for 1 m i begge sider af arb med 1½ cm´s mellemrum, 
i alt 13(13)14 gange. Strik lige op til arb måler 23(24)25 cm. luk 4 
m af i starten af de næste 6 p. Luk de resterendene 8(10)12 m af. 
Strik et ærme magen til. 
 
Montering: Fugt arb og læg det til tørre i de rette mål. 
Sy ærme- og sidesømme sammen inden for kantm, rynk ærmet´s 
kuppel let, i det ærmet syes i. 
 
Halskant: Saml 127 m op rund lang arb´s halsudskæring fra r-
siden af arb og strik 5 p, luk herefter af med dobbelt garn. 
 
Venstre forkant: Saml 81 m op langs højre forkant, strik 5 p, luk 
af med dobbelt garn. 
Højre forkant: Strikkes som den venstre. Samtidig! på den 2.p 
laves 5 knaphuller jævnt fordelt, ved at lukke 2 m, som slåes op 
igen, på den efterfølgendene p.   


