
Opskrift  3839 Female i Tibet og Anisia 

 
 
Størrelse: 
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XXL 

 
 
 
 

Overvidde: 89 95 107 118 125 cm  
 

Længde: 
 

52 53  54  55  56 cm  

Garn: 
 

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

Garnforbrug:  
Tibet fv 29: 
Anisia fv 55: 
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Pinde: 
Tilbehør:  
 

 
Rundpinde 4½ og 5, strømpepinde 4½ og 5 
5 knapper 

Strikkefasthed: 19 m glatstrik = 10 cm på pinde 5, med 1 tråd af hver 
kvalitet 
 

Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = 
sammen. Km = kantmaske, 1. og sidste m på pinden 
strikkes hele tiden ret, og er kantmasker.  

 
Bemærk 
 
 

 
Hele arbejdet strikkes i 1 tråd Tibet, 1 tråd Anisia 
 
 

 
Ryg/forstykker: Slå op med p 4½ og 1 tråd af hver kvalitet – 172 (184) 208 
(232) 244 m. Sæt en mærketråd med 42 (45) 51 (57) 60 m til første forstykke, 88 
(94) 106 (118) 124 m til ryggen og 42 (45) 51 (57) 60 m til 2. forstykke. Strik frem 
og tilbage på rundpinden.  
Strik 1. p således: 1 km, 2 vr * 2 r, 2 vr* gentag fra * til * og slut med 1 km,  
Strik i alt 3 cm rib. Skift til rundpind 5. Fortsæt i glatstrikning, inden for 1 km i hver 
side til arb måler 34 (34) 34 (35) 36 cm. Luk til ærmegab således: Strik frem til 6 (6) 
8 (8) 9 m før sidemarkering, luk 12 (12) 16 (16) 18 m af, strik frem til 6 (6) 8 (8) 9 
m før sidemarkering i den anden side, luk 12 (12) 16 (16) 18 m af, strik forstykket 
færdig. Arb er nu del med: 36 (39) 43 (49) 51 m til hver forstykke, og 72 (82) 90 
(102) 106 m til ryggen. Strik hver del færdig for sig.  
 
Ryg: 72 (82) 90 (102) 106 m. Luk videre til ærmegab, på hver 2. p for 3,1,1 
(3,1,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1 = 62 (70) 76 (88) 92 m på pinden. Strik lige op til 
arb måler 2 cm før hel længde. Sæt de midterste 26 (32) 36 (44) 46 m på en nål til 
hvile, og strik hver side færdig for sig. Luk videre til nakke, på hver 2. p for 1,1 (1,1) 
1,1 (2,1) 2,1 m = 16 (17) 18 (19) 20 m til rest til skulder, som sættes på en nål ve d 
hel længde. Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt.  



 
Forstykke venstre: 36 (39) 43 (49) 51 m. Luk til ærmegab i siden på hver 2. pind, 
på samme måde som på ryggen, SAMTIDIG med der tages ind til V-udskæring 
således:  
Fra arbejdets retside, luk til ærmegab og strik til der resterer 3 m på pinden, strik 2 r 
sm, 1 km. Vend, strik 1. m ret (km), og strik vrang pinden tilbage. Gentag 
indtagningerne til V-udskæring, på hver 2. p til der er taget ind i alt 15 (16) 18 (23) 
24 gange og er 16 (17) 18 (19) 20 m tilbage på pinden. Ved hel længde, sætte 
maskerne til hvile til skulder.  
 
Forstykke højre: Strikkes som venstre, blot spejlvendt. Indtagningerne til V-
udskæring ligger i starten af retsidepinden og strikkes således: 1 r (km), 2 dr r sm, 
strik ret pinden ud. Foretag aflukningerne til ærmegab som på ryggen, blot fra arb.s 
vrangside.  
 
Ærmer: Slå op med 1 tråd af hver kvalitet og strømpepinde 4½ - 48 (48) 52 (52) 56 
m og strik rundt i rib *2 r, 2 vr* i alt 4 cm. Skift til lille rundpind 5 og tag på 1. om ud 
til det dobbelte antal masker således: *1 r,1 udt i lænken mellem maskerne* gentag 
fra * til * omg rundt = 96 (96) 104 (104) 112 m. Strik lige op til det glatstrikkede 
stykke måler 9 (10) 11 (12) 12 cm. Luk de 12 (12) 16 (16) 18 m underste masker på 
omgangen, og strik ærmet færdigt frem og tilbage = 84 (84) 88 (88) 92 m. Luk de 2 
første m af i starten af de næste 4 pinde = 76 (76) 80 (80) 84 m. Luk derefter den 1. 
m af på hver pind til der resterer 52 (52) 56 (56) 60 m. 
Luk de 2 første m af på hver p de næste 4 pinde. 44 (44) 48 (48) 52 m. Strik 3 r sm 
hele pinden (str S – M og XXL strikkes sidste 2 m r sm), mens der SAMTIDIG lukkes 
af.  
 
Montering: Strik skuldrene sammen således: Sæt de hvilende skuldermasker på 
pinde, læg arb ret mod ret. Strik 1 m fra hver skulder ret sammen, samtidig med der 
lukkes af. Gentag på den anden skulder.  
Forkanter: Saml op med rundpind 4,5 ( vælge gerne en tyndere pind til 
opsamlingskanten). Start nederst højre forstykke. Saml 1 m op i hver pind, men 
spring ca hver 4. p over. Saml op til de hvilende nakkemasker nås. Strik disse ret, 
saml videre op masker langs venstre forkant. Masketallet skal være delelig med 4 (+ 
2), ca 254 (258) 262 (266) 270m.  Strik 2 vr *2 r, 2 vr* gentag fra * til * pinden ud. 
Strik rib, ret over ret, vrang over vrang til der er strikket 3 pinde. Marker til 5 
knaphuller i arb. s højre side. Det øverste placeres lige under V-udskæringens start. 
Det nederste udfor ribkanten nederst. De øvrige 3 med jævne mellemrum. Strik 
næste p med knaphuller således: Strik frem til 2 m før knaphullet ønskes, strik 2 sm, 
slå om, Gentag ved hver markering. Strik pinden færdig. På næste pind strikkes r eller 
vr som det passer i ribkanten, i omslaget. Strik til ribkanten måler 2½ cm, og luk af i 
rib.  
 
Montering: Sy ærmerne i. Sy knapper i. Hæft ender – Læg arbejdet mellem fugtige 
stykker og lad det tørre.  
 
 
   
Design og opskrift: Sanne Lousdal  


