
3829/3  Vest i Tibet med fin detalje i siden. 

Krop: Slå 196 (204) 216 (224) 236 m op på rundp nr. 3½ med 1 tråd i hver kvalitet. 

Strik rundt i rib, 1 dr r, 1 vr til ribkanten måler 5 (5½) 6 (6) cm.  Skift til rundp nr. 5. 

Sæt et mærke ved omg start og efter halvdelen af m (= sidesømmene). Strik en 

trekant i drejet rib over 17 m i hver side af arb og strik glatstrik over de 

mellemliggende m således:Strik dr rib, som m fremkommer, over de første 9 m, 

forsæt i glat over de næste 81 (85) 91 (95) 101 m, mens der samtidig tages 10 m 

jævnt fordelt ind (gælder alle str.) til 71 (75) 81 (85) 91 m, strik dr rib, som m 

fremkommer over de næste 17 m, forsæt i glat over de næste 81 (85) 91 (95) 101 m, 

mens der samtidig tages 10 m jævnt fordelt ind (gælder alle str.) til 71 (75) 81 (85) 

91 m, og slut af med at strik dr rib over de sidste 8 m = 176 (184) 196 (204) 216 m.  

Strik 1 omg lige op som m fremkommer. 

På næste omg gøres trekanten mindre, ved at de yderste dr r på hver side af 

trekanten rykkes ind mod midten således: Strik dr rib over de første 7 m. De næste 2 

m snoes om hinanden ved at sætte næste m (vr-m) på hjælpep bag arb, strik næste 

m dr og strik m på hjælpep r. Strik 71 (75) 81 (85) 91 m glat. De næste 2 m snoes 

om hinanden ved at sætte næste m (dr-r) på hjælpep foran arb, strik næste m r og 

strik m på hjælpep dr r. Strik som m fremkommer i dr rib over de næste 13 m, mens 

de næste 2 m snoes om hinanden ved at sætte næste m (vr-m) på hjælpep bag arb, 

strik næste m dr r og strik m på hjælpep r. Strik 71 (75) 81 (85) 91 m glat. De næste 

2 m snoes om hinanden ved at sætte næste m (dr-r) på hjælpep foran arb, strik 

næste m r og strik m på hjælpepe dr r. Strik de sidste 6 m på omg i dr rib som m 

fremkommer. 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 98 (102) 109 (113) 120 cm  

Længde: 
 

54 (56)  58 (60) 62 cm  

Garn: 
 

Cewec´s Tibet (24% yak, 55% merino uld, 21% 
polyamid. 25 g = 190 m) 
Cewec´s Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamid, 25 g 
= 235 m)  

Garnforbrug (Tibet 
fv 25/Anisia fv 15)  
 

3/2 3/3 4/3 4/3 5/4  

Pinde 
 

Rundpinde nr. 3½ og 5 + snoningspind nr. 5 

Strikkefasthed 18 m x 25 p i glat på p nr. 5 med 1 tråd af hver kvalitet = 
10 x 10 cm 

Forkortelser 
 

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

Bemærk 
 

 
 

Vesten strikkes rundt til og med ærmegabet, hvorfra arb 
deles og der strikkes frem og tilbage. 

 
 

 

 



På næste omg gøres trekanten mindre, ved at de yderste dr r på hver side af 

trekanten rykkes ind mod midten således: Strik dr rib over de første 6 m. De næste 2 

m snoes om hinanden ved at sætte næste m (dr-r) på hjælpep bag arb, strik næste m 

dr r og strik m på hjælpep r. Strik 73 (77) 83 (87) 93 m glat. De næste 2 m snoes om 

hinanden ved at sætte næste m (dr-r) på hjælpep foran arb, strik næste m r og strik 

m på hjælpep dr r. Strik som m fremkommer i dr rib over de næste 11 m. De næste 2 

m snoes om hinanden ved at sætte næste m (dr-r) på hjælpep bag arb, strik næste m 

dr r og strik m på hjælpep r. Strik 73 (77) 83 (87) 93 m glat. De næste 2 m snoes om 

hinanden ved at sætte næste m (dr-r) på hjælpep foran arb, strik næste m r og strik 

m på hjælpepe dr r. Strik de sidste 5 m på omg i dr rib som m fremkommer. 

Gent disse 2 omg, MEN med 2 m rib mindre inde i hver trekant for hver omg til 

trekanterne kun består af 3 m hver. 

På næste omg strikkes spidsen af trekanten ved at sættes 1. m på hjælpetråd bag arb, 

strik næste m dr r og strik m fra hjælpetråden r. Strik glat om til trekanten i modsatte 

side. Strik 1 m dr r, sæt trekantens midterste m på hjælpetråd bag arb, strik 1 m dr r 

og strik m fra hjælpetråden r. Strik glat til der er 1 m tilbage på omg, strik sidste m dr 

r. Forsæt lige op i glat til arb måler 31 (33) 35 (37) 39 cm. 

På næste omg lukkes til ærmegab for den midterste m i hver side af arb + 7 m på 

hver side af disse. Hver del strikkes frem og tilbage i glat for sig. 

Ryg: Sæt garnet til. På næste r-s p tages ind til ærmegab således: Strik 3 r, 1 m løs 

af, 1 r, træk den løse m over, strik til der er 5 m tilbage på p, 2 r sm og 3 r.  

Vend arb og strik vr tilbage. Gent disse 2 p 5 gange. Strik lige op til arb måler 54 (56) 

58 (60) 62 cm. Luk de resterende m lige af. 

Forstykke:Sæt garnet til og strik som ryggen til arb måler 42 (43) 45 (47) 49 cm. 

Luk til hals for de midterste 21 (21) 23 (23) 25 m, og hver side strikkes færdig for sig. 

Luk yderligere i halssiden på hver 2. p for 3 m, 2 m og 3 x 1 m. Strik lige op til denne 

del måler som ryggen. Luk lige af. Strik den anden del på samme måde. 

Montering: Sy skuldrene sammen med madras-sting.  

Halskanten: Sæt garnet til i den ene skuldersøm i højre side af arb. Med p nr. 3½ at 

samles ca. 118 (122) 126 (130) 134 m op langs nakken m for m og ned og rundt 

langs halskanten, ca. 3 m for 4 p. 

Strik rundt i dr r, 1 dr r, 1 vr, 4 omg i alt. Luk af i dr rib. 

Ærmekanter: Sæt garnet til i den midterste m ved aflukning til ærmegab. Med p  nr. 

3½ samles 102 (106) 110 (114) 118 m op og rundt langs ærmegabet, 1 m for hver m 

og ca. 3 m ud for 4 p.  

Forsæt med at strikke rundt i dr r, 1 dr r, 1 vr, 4 omg i alt. Luk af i dr rib. 

Strik den anden ærmekant på samme måde. 

Damp arb forsigtigt.  

 

 

 

Design og opskrift: Stine Hoelgaard Johansen 


