
Opskrift 4318 Sommersnoninger 

 
Halskant: Slå 92 (100) 108 (116) m op på den korte rundpind nr. 3½ (italiensk 
opslag eller almindeligt opslag). Markér omg’s begyndelse. Strik rib: 1 r, 2 vr, *2 r, 2 
vr*, gentag *-* til der er 1 m tilbage, 1 r.  
Strik 20 omg rib (ens for alle størrelser). På sidste omg sluttes 1 m før omg’s beg, 
strik denne m sammen med omg’s 1.m. Markèr denne m (= midt bag og 1.m på 
omg). 

Størrelse: S (M) L (XL) 
 

  

Overvidde: 
 

88 (92) 100 (110) cm   

Længde: 
 

52 (53) 56 (59)   cm   

Garn: 
 

PAPYRUS (78 % bomuld, 22 % silke, 50 g = 120 m) fra CEWEC 
 

Garnforbrug: 7  (8) 8 (9) ngl 

Pinde 
 

Rundpind (40 & 80 cm) nr. 3½ og 4 
hjælpe-p til snoninger 
 

Strikkefasthed 23 m x 30 p glat på pind nr. 4 = 10 x 10 cm 
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde 
 

Forkortelser 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, dr = drejet, sm = 
sammen, sl o = slå om, omg = omgange, mark = markering, udt = 
udtagning, arb = arbejdet,  
luv = løftet udt til venstre: venstre p stikkes ind i maskelænken 
under den m, der lige er strikket, m løftes op på p og strikkes r.  
luh = løftet udt til højre: højre p stikkes ind i maskelænken under 
den m, der skal strikkes, strik den løftede m r.  
dr tv = strik omslaget dr r/vr (udtagning hælder mod venstre) 
dr th = flyt omslaget til højre p som skulle det strikkes r, sæt det 
tilbage på venstre p og strik det r/vr (udtagning hælder mod 
højre). 
vend med db-m = Vend, tag første m løst af med garnet foran 
arb, før garnet over p bag arb, så der opstår en dobbelt-m. 
 

Bemærk Modellen strikkes oppefra og ned i ét stykke. 

Snoninger 
til venstre: 
til højre: 
 
Ribpanel: 

 
Sæt 2 m på hjælpe-p foran arb, strik 2 r, strik m på hjælpe-p r. 
Sæt 2 m på hjælpe-p bag arb, strik 2 r, strik m på hjælpe-p r. 
 
32 m mellem mark strikkes således (på r-siden): 2 vr, *4 r, 2 vr*, 
strik *-* i alt 5 gange. 
På vr-siden strikkes som m viser. 



Bærestykke: Skift til rundpind nr. 4 og strik udt således: (1.m er strikket) *2 vr, 1 
luh, 2 r, 1 luv*, strik *-* ialt 11 (12) 13 (14) gange, 1 luh strikket vr, 1 vr, placér 
mark (= midt for), 1 vr, 1 luv strikket vr, *1 luh, 2 r, 1 luv, 2 vr*, strik *-* i alt 11 
(12) 13 (14) gange (= 137 (149) 161 (173) m). 
 
Nu opdeles til forstykke, ærmer og ryg (omg’s begyndelse er midt bag): 1 r, placér 
mark, ribpanel (se mønsterforklaring), placér mark, 4 (10) 16 (22) r, (højre ærme), 
placér mark, ribpanel, placér mark, 2 vr, 1 r dr op (= midt for), placér mark, ribpanel, 
placér mark, 4 (10) 16 (22) r (venstre ærme), placér mark, ribpanel, placér mark. 
Efter opdelingen strikkes således: 
1.omg: *1 r, sl o, flyt mark, ribpanel, flyt mark, 4 (10) 16 (22) r, flyt mark, ribpanel, 
flyt mark, sl o*, gentag *-*. 
2.omg: *1 r, strik omsl dr-r tv, flyt mark, ribpanel, flyt mark, 4 (10) 16 (22) r, flyt 
mark, ribpanel, flyt mark, strik omsl dr-r th*, gentag *-* 
 
Strik nu venderækker (frem og tilbage): 
1.p (r-side): 2 r, sl o, flyt mark, ribpanel, flyt mark, sl o, 4 (10) 16 (22) r, sl o, flyt 
mark, 20 m ribpanel, vend med db-m. 
2.p (vr-side): 1 r, 18 m ribpanel (som m viser), flyt mark, strik omsl dr-vr th, 4 (10) 
16 (22) vr, strik omsl dr-vr tv, flyt mark, ribpanel (strik som m viser), flyt mark, strik 
omsl dr-vr th, 3 vr, sl o, flyt mark, ribpanel (strik som m viser), flyt mark, sl o, 4 (10) 
16 (22) vr, sl o, flyt mark, 20 m ribpanel, vend med db-m. 
3.p (r-side): 1 vr, 18 m ribpanel, flyt mark, strik omsl dr-r th, r til omsl før næste 
mark, strik omsl dr-r tv, flyt mark, 2 vr, *sno tv, 2 vr*, gentag *-* i alt 5 gange, flyt 
mark, strik omsl dr-r th, r til næste mark, sl o, flyt mark, 2 vr, *sno th, 2 vr*, gentag 
*-* i alt 5 gange, flyt mark, r til næste mark, flyt mark, 14 m ribpanel, vend med db-
m. 
4.p (vr-side): 1 ret, 12 m ribpanel (strik som m viser), flyt mark, vr til næste mark, 
flyt mark, ribpanel (strik som m viser), flyt mark, strik omsl dr-vr tv, vr til næste 
mark, sl o, flyt mark, ribpanel (strik som m viser), flyt mark, vr til næste mark, flyt 
mark, 14 m ribpanel (strik som m viser), vend med db-m. 
5.p (r-side): 1 vr, 12 m ribpanel, flyt mark, r til næste mark, flyt mark, ribpanel, flyt 
mark, strik omsl dr-r th, r til næste mark, sl o, flyt mark, ribpanel, flyt mark, sl o, r til 
næste mark, sl o, flyt mark, 8 m ribpanel, vend med db-m. 
6.p (vr-side): 1 r, 6 m ribpanel (strik som m viser), flyt mark, strik omsl dr-vr tv, vr 
til omsl før næste mark, strik omsl dr-vr th, flyt mark, ribpanel (strik som m viser), 
flyt mark, strik omsl dr-vr tv, vr til næste mark, sl o, flyt mark, ribpanel (strik som m 
viser), flyt mark, sl o, vr til næste mark, sl o, flyt mark, 8 m ribpanel (strik som m 
viser), flyt mark, vend med db-m. 
7.p (r-side): 1 vr, 6 m ribpanel (strik som m viser), flyt mark, strik omsl dr-r th, r til 
omsl før næste mark, strik omsl dr-r tv, flyt mark, ribpanel, flyt mark, 1 dr-r th, r til 
næste mark, sl o, flyt mark, ribpanel, flyt mark, r til næste mark, flyt mark, 2 vr, vend 
med db-m. 
8.p (vr-side): 1 r, flyt mark, vr til næste mark, flyt mark, ribpanel (strik som m 
viser), 1 dr-vr tv, vr til næste mark, sl o, flyt mark, ribpanel (strik som m viser), flyt 
mark, vr til næste mark, 2 r, vend med db-m. 
9.p (r-side): 1 vr, flyt mark, r til næste mark. Dette er nu omg’s begyndelse. 
 
Fortsæt rundt fra r-siden. 
 



1.omg (snoninger): 2 vr, *sno tv, 2 vr*, gentag *-* i alt 5 gange, flyt mark, sl o, 1 
dr-r th, r til næste mark, sl o, 2 vr, *sno th, 2 vr*, gentag *-* i alt 5 gange, flyt mark, 
sl o, r til næste mark, sl o, flyt mark, 2 vr, *sno tv, 2 vr*, gentag *-* i alt 5 gange, 
flyt mark, sl o, r til næste mark, sl o, flyt mark, 2 vr, *sno th, 2 vr*, gentag *-* i alt 5 
gange, flyt mark, sl o, r til næste mark, sl o, flyt mark. 
2.omg: ribpanel, flyt mark, 1 dr-r th, r til omsl før næste mark, 1 dr-r tv, flyt mark, 
ribpanel, flyt mark, 1 dr-r th, r til omsl før næste mark, 1 dr-r tv, flyt mark, ribpanel, 
flyt mark, 1 dr-r th, r til omsl før mark, 1 dr-r tv, flyt mark, ribpanel, flyt mark, 1 dr-r 
th, r til omsl før mark, 1 dr-r tv, flyt mark. 
3.omg: ribpanel, flyt mark, sl o, r til næste mark, sl o, flyt mark, ribpanel, flyt mark, r 
til næste mark, flyt mark, ribpanel, flyt mark, sl o, r til næste mark, sl o, flyt mark, 
ribpanel, flyt mark, r til næste mark, flyt mark. 
4.omg: ribpanel, flyt mark, 1 dr-r th, r til omsl før næste mark, 1 dr-r tv, flyt mark, 
ribpanel, flyt mark, r til næste mark, flyt mark, ribpanel, flyt mark, 1 dr-r th, r til omsl 
før mark, 1 dr-r tv, flyt mark, ribpanel, flyt mark, r til næste mark, flyt mark. 
5.omg: ribpanel, flyt mark, sl o, r til næste mark, sl o, flyt mark, ribpanel, flyt mark, 
sl o, r til næste mark, sl o, flyt mark, ribpanel, flyt mark, sl o, r til næste mark, sl o, 
flyt mark, ribpanel, flyt mark, sl o, r til næste mark, sl o, flyt mark. 
6.omg: som 2.omg. 
7.omg: 2 vr, *sno tv, 2 vr*, gentag *-* i alt 5 gange, flyt mark, sl o, r til næste 
mark, sl o, 2 vr, *sno th, 2 vr*, gentag *-* i alt 5 gange, flyt mark, r til næste mark, 
flyt mark, 2 vr, *sno tv, 2 vr*, gentag *-* i alt 5 gange, flyt mark, sl o, r til næste 
mark, sl o, flyt mark, 2 vr, *sno th, 2 vr*, gentag *-* i alt 5 gange, flyt mark, r til 
næste mark, flyt mark. 
8.-9.omg: som 4.-5.omg. 
10.-12.omg: som 2.-4.omg. 
 
Gentag 1.-12.omg til der er 322 (350) 378 (406) m på omg (= 32 m ribpanel, 65 (71) 
77 (83) m glat på ryggen, 32 m ribpanel, 36 (44) 52 (60) m glat på ærmet, 32 m 
ribpanel, 57 (63) 69 (75) m glat på forstykket, 32 m ribpanel, 36 (44) 52 (60) m glat 
på ærmet. 
 
Fortsæt nu uden udt men med snoninger på hver 4.omg til der er strikket 12 (13) 14 
(15) snoninger i begge sider på bagstykket og 11 (12) 13 (14) snoninger i begge sider 
på forstykket. 
 
Del til krop og ærmer således: Sæt 18 m fra ribpanelet på en tråd, strik de sidste 
14 m fra ribpanelet r, 65 (71) 77 (83) r, strik de første 14 m fra næste ribpanel r (= 
93 (99) 105 (111) m til ryg), sæt de næste 68 (76) 84 (92) m på en tråd til ærme (= 
18 m ribpanel, r-m mellem mark, 14 m ribpanel), slå 8 (8) 10 (14) m op, strik de 
sidste 18 m fra ribpanelet r, 57 (63) 69 (75) r, strik de første 18 m i næste ribpanel r 
(= 93 (99) 105 (111) m til forstykke), sæt de næste 50 (58) 66 (74) m på en tråd til 
ærme sammen med de første 18 m, slå 8 (8) 10 (14) m op. 
Krop: (= 202 (214) 230 (250) m). Fortsæt i glat til arbejdet måler 51 (52) 55 (58) 
cm – eller ønsket længde minus 1 cm – midt bag. På sidste omg reguleres m-antal til 
200 (212) 228 (248).  
Skift til rundpind nr. 3½ og strik 1 cm rib (2 r, 2 vr). 
Luk af i rib eller med italiensk aflukning. 
 



Ærmer: Sæt de hvilende m på den korte rundpind nr. 4, sæt garnet til midt i de 
nyopslåede m under armen og strik 4 (4) 5 (7) m op, strik de 68 (76) 84 (92) m fra 
bærestykket r, strik 4 (4) 5 (7) m op i de nyopslåede m under armen (= 76 (84) 94 
(116) m). Markér omg’s begyndelse og strik rundt i glat.   
På 6.omg strikkes indt således: 1 r, 2 r sm, r til der er 2 m tilbage, 2 r dr sm. 
Lav indt på hver 4. omg i alt 4 (4) 4 (6) gange (= 68 (76) 86 (104) m). 
Skift til rundpind nr. 3½ og strik 1 cm rib (2 r, 2 vr). 
Luk af i rib eller med italiensk aflukning. 
   
Design og opskrift: Lis Skov Isle 


