
Opskrift 3843 Amber – Ponchovest i dobbelt Tibet 

 
Ryg/forstykke: Slå op med 1 tråd Tibet/1 tråd glitter og rundpind 5 220 (240) 

m og strik rundt i rillestrik således: 
1 omg vrang, 1 omg ret* gentag fra * til * til der er 5 riller (sidste omg er en vrang 

omg). Bryd glittergarnet, sæt 1 tråd Tibet mere til -  i stedet, og fortsæt i dobbelt 
Tibet. Sæt en mærketråd i hver side med 110 (120) m til hver del. 

 
1. omg: Strik 1 omg ret 
2. omg: strik 2 vr, glat til 2 m før næste sidemærketråd, strik 4 vrang, strik glat til 

2 m før omg er slut, strik 2 vr. 
Gentag disse 2 omgange til arb måler 13 (16) cm.  

 
Nu deles arb således at ryggens 110 (120) masker hviler, mens der strikkes over 

forstykkets masker. Strik frem og tilbage på rundpinden således: 
Fra retsiden: Strik alle m ret 

Fra vrangsiden: Strik 2 r, strik vrang til der resterer 2 m på pinden, strik 2 r. 
Gentag disse 2 pinde til ærmehullet måler 29 (30) cm. Noter antallet af pinde der er 

strikket. (slut med en 2. omg) 
Lad forstykket hvile, og strik ryggen på samme måde.  
Når ryg og forstykke er lige høje (tæl antallet af pinde), sættes begge dele ind på 
rundpinden igen, og resten af arb strikkes rundt. OBS – flyt starten af omgangen 2 

masker tilbage, således at omgangen nu starter her. Strik 2 omgang, efter 
beskrivelsen til omg 1 og 2. 

Nu startes raglanindtagninger – strik således: 
4 r, 2 r sm, strik frem til 2 m før rillestrikket over ærmehullet (4 m FØR 

sidemarkering), strik 2 dr r sm, strik de 4 sidemasker, strik 2 r sm, strik til 2 m før 
omgangen er slut, strik 2 dr r sm. 
Fortsæt med at strikke omg 2 uden raglanindtagninger. 

Fortsæt raglanindtagningerne på hver 2. omg (omg 1) til der er taget ind til raglan 28 
(30) gange, rest 108 (120) masker. 

Bryd den ene Tibet tråd, og sæt 1 tråd Glitter til, og strik nu med 1 tråd af hver 

Størrelse: S/M (L/XL)     
Overvidde: 120 (132) cm     

Længde: 
 

60 (65) cm     

Garn: 

 

Cewec´s Tibet  

(24% yak, 55% merinould, 21% polyamid) 25 g = 190 m 
Glitter (85% viscose, 15% polyester), 25g = 110 m 

Garnforbrug:  
 

Dusty Rose fv 34 
Glitter fv 8209 
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1 

 
(10) ngl  

(2) ngl  

    

Pinde: 

 

Rundpind 5 – 80 og 40 cm. 

Strikkefasthed 18 m glat med dobbelt tibet = 10 cm på pinde 5 

Forkortelser 
 

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



kvalitet. Skift til rundpind 5 – 40 cm. Strik rillestrik rundt: (1 omg ret, 1 omg vrang), 

samtidig med der strikkes yderligere 2 raglanindtagninger. Der er 100 (112) m.  
Strik i alt 5 riller. Luk af i ret – lidt fast.  

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

 
 

   
Design og opskrift: Sanne Lousdal  


