
Opskrift 4321/2 Diamonds i Papyrus 

 
Ryg – ribkant: Slå op med rundpind 4 – 93 (105) 117 (129) 141 m og strik frem og 

tilbage således: (1. p er vrangsiden) *3 vrang, 3 r* gentag fra * til * og slut med 3 
vrang. Strik rib som maskerne viser til kanten måler 8 cm. Lad arb hvile 
Forstykke – ribkant: Slå op og strik på samme måde som forstykke. 

 
Ryg/forstykke: Strik de 2 ribdelene ind på rundpinden, - samtidig med der strikkes 

glatstrikning, og tages 12 masker ind jævnt fordelt til: 174 (198) 222 (246) 270 
Sæt en mærketråd i hver side med 87 (99) 111 (123) 135 til hver del, ryg og 

forstykke. 
Fortsæt rundt efter diagrammet på denne måde: Strik diagrammets første 7 m, 
gentag derefter rapporten det mulige antal gange til der resterer 8 m på forstykket, 

Strik de sidste 8 m efter diagrammet.  
Strik over ryggens m på samme måde, altså start med diagrammets første 7 m, 

gentag rapporten det mulige antal gange, til der resterer 8 m på ryggen, strik 
diagrammets sidste 8 m.  
Fortsæt på denne måde til arb måler 25 (27) 28 (30) 31 cm. Nu deles arb til V-

udskæring således (OBS – den næste omgang skal strikkes på en mønsterpind – strik 
evt 1 omg mere, således at næste omg ER en mønster-omg) 

Størrelse: XS (S) M (L) XL  

Overvidde: 87 (99) 111 (123) 135 cm  
Længde: 

 

54 (56) 58 (60) 62 cm  

Garn: 

 

Cewec´s Papyrus  

(78% bomuld, 22% silke, 50 g = 120 m)  
Garnforbrug fv 02:  
 

6 (7) 7 (8) 9 ngl  

Pinde: 
 

Rundpinde 4 – 80 og 40 cm 

Strikkefasthed: 20 m glatstrik = 10 cm på pinde 4 
Forkortelser: 
 

 
German Short rows 

vendeteknik: 
(GSR) :  

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

 
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. 
 

 
Info:  
 

 
 

Ribkanterne strikkes frem og tilbage på forstykket og på 
ryggen hver for sig. Derefter samledes delene og strikkes 

rundt op til V-udskæring. Derefter strikkes videre frem og 
tilbage indtil ærmegab nås. Arb deles. Toppen strikkes 

færdig i ryg og 2 forstykker. Ærmekanterne strikkes på til 
slut.  

  



Marker midterste m på forstykket. Strik frem til midterste m, luk denne af, og strik 
omgangen færdig. Bryd garnet. 

Arb strikkes videre frem og tilbage. Sæt garnet til ved den aflukkede m, og strik 
næste omgang VRANG tilbage. OBS – 1. og sidste m strikkes ret på alle pinde, og er 
kantmaske. Denne m tælles ikke med på diagrammet.  

Næste omg er en mønsterpind, og her startes indtagninger til V-udskæring. Strik 1 r 
(km), strik 2 dr r sm, fortsæt efter diagrammet – (OBS – slå om og 2 m sm følges 

hele tiden ad, er der ikke plads til begge dele, strikkes maskerne glat) 
Strik til der resterer 3 m på pinden, strik 2 r sm, 1 r (km). Vend og strik vrang tilbage. 
Fortsæt på denne måde – og gentag indtagningerne på hver 2. pind, til der er taget 

ind til V-udskæring 5 gange. Derefter fortsættes med indtagninger til V-udskæring på 
hver 4. p. SAMTIDIG når arb måler 32 (33) 34 (35) 36 cm, deles arb ved ærmegab 

således:  
Strik højre forstykkes 38 (44) 50 (56) 62 m, og lad ryggens 87 (99) 111 (123) 135, 
og venstre forstykkes 38 (44) 50 (56) 62 m hvile, mens højre forstykke strikkes 

færdig.  
 

Forstykke højre: Fortsæt indtagningerne på hver 4. p til der resterer 29 (33) 37 (41) 
43 m på pinden. Strik det sidste stykke lige op til arb måler hel længde. Lad maskerne 
hvile. 

Forstykke venstre: Strikkes som højre forstykke, blot spejlvendt.  
 

Ryg: 87 (99) 111 (123) 135 m Fortsæt lige op til arb måler 3 cm før hel længde. 
Sæt de midterste 17 (21) 25 (29) 37 m til hvile til nakke, og strik hver side færdig for 
sig. Luk derefter til nakke, på hver 2. p for 3,2,1 m = 29 (33) 37 (41) 43 m på pinden, 

som sættes til hvile ved hel længde. – OBS – husk at omslag og 2 sm hele tiden 
følges ad, er der ikke plads til begge dele, strikkes m glat.  

Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt. 
 

Strik skuldrene sammen således: Læg arb ret mod ret. Sæt skuldrenes masker på 
pinde. Med en ekstra strikkepind, strikkes 1 m fra hver p ret sammen, samtidig med 
der lukkes af. Strik den anden skulder sammen på samme måde. 

 
Halskant: Saml op med lille rundpind 4 (brug evt en tyndere pind til opsamling, det 

giver et finere resultat). Start i bunden af V-udskæring. Saml 1 m op i pind, dog 
springes ca hver 4. p over, op til skuldersømmen. Saml videre op 1 m i hver m frem 
til nakkens hvilende m, som strikkes ret, saml op 1 m i hver m frem til den anden 

skuldersøm. Saml videre op, 1 m i hver pind, men spring ca hver 4. p over. Ca 168 
(174) 180 (186) 192 m  

Strik første omgang således der reguleres til et masketal deleligt med 6 ved at strikke 
2 m sm jævnt fordelt. 
1 r (masken i bunden af V-udskæringen), 1 r, *3 vr, 3 r* gentag fra * til * og slut 

med 3 vr, 1 km.  
2. omg: Strik som maskerne viser til der resterer 1 m før omgangen slutter, tag 2 m 

løs af, på én gang, som skulle de strikkes ret, strik 1 ret, og træk de 2 løse m over.  
Gentag omg 2, til kanten måler 3 cm, luk af som maskerne viser.  
 

Ærmekanter: Saml op med lille rundpind nr. 4 således (brug evt en tyndere rundpind 
til opsamlingen, det giver et finere resultat), saml 1 m op i hver pind, men spring ca 

hver 4. p over. Maskeantallet skal være deleligt med 6 fx 90 (96) 102 (108) 114 m. 



Strik 1. omg således: 1 r (underste m i ærmegabet – og marker denne som 
mærkemaske = omgangens start), 1 r * 3 vr, 3 r * gentag fra * til * til der er 4 m 

tilbage på omgangen, strik 3 vr, 1 ret. Strik 2 omg som maskerne viser. Nu strikkes 
vendepinde således: Strik til der resterer 7 m på omgangen, ved med GSR teknik, 
Strik tilbage til der resterer 8 m på omgangen, vend med GSR teknik. Nu strikkes og 

vendes yderligere 5 gange i hver side. Hver vending gøres 6 m FØR forrige vending, 
til der er vendt i alt 6 gange i hver side – (incl de 2 første vendinger). Strik nu 1 omg 

over alle maskerne. Husk at alle ”dobbeltmasker” strikkes som 1 m. Strik yderligere 2 
omgange over alle masker. Luk af i rib som maskerne viser.  
 

Strik det andet ærmegab på samme måde.  
 

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

   
Design og opskrift: Sanne Lousdal  

 

 


