
Opskrift 3837 Tibet/Anisia vest med V-udskæring og bue 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 88 (96) 104 (112) 120 

cm 
 

Længde målt 
midt foran 
 

54 (56) 58 (60) 62 cm  

Garn: 
 

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

Garnforbrug:  
Tibet fv 31 
Anisia fv 56 
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Pinde: 
 

Rundpind 4 (40 + 80 cm), rundpind 5 (80 cm), hjælpepind  
til snoning. 
 

Strikkefasthed: 18 m = 10 cm på pinde 5 med 1 tråd af hver kvalitet 
Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen, 
 hj.p = hjælpepind. 
GSR = German Shortrows 
 

Bemærk: 
 
Info: German 
Shortrows 
teknik 
 
 
 

Hele arb strikkes med 1 tråd af hver kvalitet. 
Vesten er strikke med vendepinde, således at den er længere 
 bag end foran. (se indsat billede side 3) 
 
Når der ER vendt: Tag 1. m løs af med garnet foran arb, træk 
 i garnet, så masken på højre pind strammes til, og kommer 
 til at ligne en ”dobbelt” maske. Når der til slut skal strikkes 
 en omg over alle masker, strikkes denne ”dobbelt maske” 
 som en helt alm maske. 

  
 
Ryg/ Forstykke: Slå op med rundpind 4 og 1 tråd af hver kvalitet 178 (192) 210 
(224) 242 m. Strik rundt i rib *1r, 1 vr* gentag fra * til * omg rundt. Strik til ribben 
måler 5 cm. Skift til rundpind 5 og strik glatstrik, samtidig med der på 1. omg tages 
ind, jævnt fordelt til 160 (172) 188 (200) 216. Strik 2 omg glatstrik Sæt 2 
mærketråde, 1 i hver side med med 80 (86) 94 (100) 108 m til hver del. Sæt 
yderligere 2 mærketråde – 20 m inde på forstykket fra begge sidemærketråde, 
således at de midterste 40 (46) 54 (60) 68 m er markerede.  
Nu strikkes vendepinde, for at gøre vesten buet bagtil. Begynd ved omgangens start, 
og strik hen over ryggens masker til første markering på forstykket. Vend med 
german shortrows teknik (se under info), og strik tilbage til markeringen i forstykkets 
anden side. Vend med German shortrows teknik. Strik frem til 5 m før forrige 
vending, vend med GSR, og strik tilbage til 5 m før forrige vending, vend med GSR. 
Strik og vend på denne måde, med 5 m mindre for hver vending, til der er vendt i alt 
7 (7) 8 (8) 9 gange i hver side. Efter sidste vending strikkes frem til omg start. 



Strik nu en omg rundt over alle masker. Alle ”dobbelt” masker strikke som en alm 
enkelt m.  
Fortsæt rundt i glatstrik til arb målt midt foran måler 30 (32) 34 (36) 38 cm.   
Nu deles arb både til ærmegab, og til V-udskæring således: Marker først de 6 
midterste m på forstykket.  
Strik og luk således: Luk de først 6 m på omgangen, strik frem til 6 m før 
sidemarkeringen, luk 12 m af til ærmegab, strik frem til de markerede 6 m på 
forstykket, som strikkes således: 1 vr, 2 m på en hjp bag arb, strik 2 r, strik m fra 
hj.p ret. Strik en vrang. Strik frem til 6 m før omgangen slutter, luk de sidste 6 m af. 
Arb er nu delt i ryg, og 2 forstykker.  
 
Ryg: 68 (74) 82 (88) 96 m. Tag videre ind til ærmegab således: Strik 1 km, 4 r, tag 1 
m løs af, strik 1 ret, træk den løse m over, strik til der resterer 7 m på pinden, strik 2 
r sm, strik 4 r, 1 km. Strik vrang tilbage. 
Gentag indtagningerne på hver 2. p, indenfor de 5 m i hver side, i alt 5 gange =  
58 (64) 72 (78) 86 m til rest. Fortsæt lige op i glatstrik til arb måler hel længde.  
Sæt de yderste 13 (15) 16 (17) 18 m i hver side på en nål til skuldre, og sæt de 
midterste 32 (34) 40 (44) 50 m på en nål til nakke.  
 
Højre forstykke: (arb.s venstre side, set fra retsiden): 34 (37) 41 (44) 48 m 
Sæt garnet til fra arb.s vrangside og strik vrang tilbage til markeringen, strik 1 r, 2 vr, 
og slå en ny m op til kantmaske. 35 (38) 42 (45) 49 m.  
 
Næste p fra retsiden – p 1: Strik 1 km, strik 2. m (anden) ret bag 1. (første) m, strik 
1. m ret, og lad begge m glide af pinden, strik 1 vrang, strik 2 dr r sm, strik til der 
resterer 7 m på pinden, strik 2 r sm, strik 4 r, 1 km.  
Næste p fra vrangsiden – p 2: Strik vrang tilbage, til 4 m før V-udskæringen, som 
strikkes 1 r, 2 vr, 1 km. 
Gentag pind 1 og 2, til der er taget ind i alt 5 gange ved ærmegabet ( som på ryggen) 
og samtidig har taget ind 5 gange ved V-udskæringen = 24 (27) 31 (34) 38 m på 
pinden. Fortsæt med at tage ind til V-udskæring på hver 2. p (pind 1), der tages ikke 
flere masker ind i ærmegabssiden. Gentag indtagningerne til der resterer 13 (15) 16 
(17) 18 m. Fortsæt lige op til arb måler hel længde. Lad skuldermaskerne hvile. 
 
Venstre forstykke: (arb.s højre side, set fra retsiden). 34 (37) 41 (44) 48 m. 
Sæt garnet til fra arb.s vrangsiden = ved V-udskæringen. Slå 1 ny m op til 
kantmaske, strik 2 vr, 1 r, strik vrang pinden ud.  
Næste p fra arb.s retside: - p 1: Strik 1 km, 4 r, tag 1 m løs af, strik 1 r, træk den 
løse m over, strik ret frem til der resterer 6 m på pinden, strik 2 r sm,  strik 1 vr, strik 
2. (anden) m ret foran 1. (første)m, strik 1. m ret, og lad begge m glide af pinden, 
strik 1 km. 
Næste p fra arb.s vrangside p 2: Strik 1 km, strik 2 vr, 1 r, strik vrang pinden hen. 
Gentag pind 1 og 2 til der er taget ind 5 gange til ærmegab, og 5 gange til V-
udskæring. Strik resten af forstykket som højre forstykke, blot spejlvendt.  

 
Montering, hals og ærmekanter: Strik skuldrene sammen. Sæt de hvilende 
skuldermasker på pinde. Læg arb ret mod ret. Strik hver skulder sammen således: 
Med en 3. strikkepind, strikkes 1 m fra hver skulder ret sammen, SAMTIDIG med der 
lukkes af. Strik den anden skulder sammen, på samme måde.  

 



Halskant: Saml m op lille rundpind 4 rundt i halskanten, start ved den ene 
skuldersøm. Saml 1 m op i hver m/p, men spring ca hver 4. m/p over. De hvilende 
masker i nakken strikkes ret. Maskeantallet skal være et lige tal ca 120 (124) 128) 
132 (136) m. Marker den midterste m i bunden af V-udskæringen – denne maske skal 
være en retmaske. Tæl ud fra bunden af V-udskæringen, således at man starter 
korrekt ved skulderen. 
Strik rib som på nederste kant, frem til 2 m før den markerede midtermaske, strik 2 
dr r sm, strik den markerede m ret, strik 2 r sm. Fortsæt i rib omgang rundt. Gentag 
indtagningerne på hver side af den midterste markerede m på hver omg.  Strik i alt 6 
omg rib, og luk af i rib. 

 
Ærmekanter:  Saml op med lille rundpind 4, på samme måde som som langs V-
udskæringen. Ca 98 (102) 106 (110) 114. Strik 6 omg rib, og luk af i rib. 

 
Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre. 
 
 
 
 
 
  
 
 



   
 

Design og opskrift: Sanne Lousdal  


