
Opskrift 4706/2 Purple rain  

 
Ryg/Forstykke: Slå op med rundpind 7 og 1 tråd af hver kvalitet; 142 (154) 166 
(178) m og strik rib således: (1. p er arb.s vrangside) 

1. p: 10 m ret (forkant) * 2 vr, 2 r * gentag fra * til * til der resterer 12 m på pinden, 
strik 2 vr, strik 10 r (forkant) 

2. p: 10 m vrang (forkant), strik *2 r, 2 vr * gentag fra * til * og slut med 2 r, 10 
vrang (forkant) 

3. p: Strik 10 m vrang (forkant), strik rib som maskerne viser til der resterer 10 m, 
strik 10 m vrang (forkant) 

4. p: Strik 10 m ret (forkant), strik rib som maskerne viser til der resterer 10 m, strik 
10 m ret (forkant) 

Gentag disse 4 pinde til der er strikket 23 pinde.  
På 24. p strikkes første knaphul, strik således i forkanten i arb.s højre side – strik 3 

ret, strik 2 r sm, slå om, slå om, strik 2 r sm, strik 3 r, strik pinden ud. På næste p, i 
det dobbelte omslag strikkes 1 r, 1 vr.  

Fortsæt i rib indenfor de 10 kantmasker i hver side som før, til ribkanten måler 6 cm.  
Fortsæt i glatstrik indenfor de 10 m forkant i hver side som hele tiden strikkes som 

hidtil = * 2 pinde glatstrik, 2 pinde omvendt glatstrik* 
Strik lige op og gentag knaphullet på hver 16. pind. 

Fortsæt med glatstrik, forkanter OG knaphuller til arb måler 46 (49) 50 (50) cm.  
Sæt 2 mærketråde i arb, 20 m inde fra hver forkant. Nu strikkes vendepinde således:  
Strik frem til mærketråd nr 2, vend (tyskervending), strik tilbage til mærketråd nr 1, 

vend med tyskervending. Gentag vendingerne endnu 2 gange, næste gang 10 m før 
forrige vending, og sidste gang 30 m før første vending. Der er nu vendt 3 gange i 

Størrelse: S (M) L (XL)   
Overvidde: 100 110 120 130 cm   

Længde: 
 

72 (74) 76 (78) cm   

Garn: 

 

Cewec´s  

Bloom (48 % Bambus, 44 % uld, 8 % acryl) 100 g = 140 m 
Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamide) 25 g = 235 m)  

Garnforbrug:  
Bloom fv 312 

Anisia fv 20 
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Pinde: 
Tilbehør: 

 

Rundpind 7 -  80 og 40 cm, strømpepinde 7  
11 – 12 knapper 

Strikkefasthed: 13 m = 10 cm på pinde 7 

Forkortelser: 
 

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

German short 
rows 

(tyskervending):  
 

 
 

Vend arb, tag 1. m løs af, som skulle den strikkes vrang, 
træk i tråden således at den flyttede m på højre pind, bliver 

stram og ligner et dobbelt maske. Strik frem til næste 
vending og gentag.  



hver side. Strik en pind over alle masker, - husk at dobbeltmasken strikkes som en 

helt almindelig maske. Fortsæt lig op til arb måler 51 (54) 55 (55) cm.  
Sæt 2 mærketråde i arb med 66 (72) 78 (84) m til ryg og 38 (41) 44 (47) til hver 

forstykke. Luk 10 m til ærmegab i hver side, ved at strikke til 5 m før 
sidemærketråden, luk 10 m af, strik til 5 m før sidemærketråden i den anden side, luk 

10 m af, og strik pinden ud.  
 

Arb er nu delt i ryg og 2 forstykker med 33 (36) 39 (42) m til hvert forstykke, og 56 
(62) 68 (74) m på ryggen. Lad arb hvile og strik ærmer.  
 

Ærmer: Slå op med strp 7 -  32 (32) 36 (36) m og strik rundt i rib *2 r, 2vr * i alt 4 
cm. Fortsæt i glatstrik. På 2. omg efter ribben startes udtagninger. Tag 1 m ud, på 

hver side af omgangens 1. og sidste m. Gentag udtagningerne på hver 7. (6.) 6. (5.) 
cm, til der er 40 (44) 48 (50) m på omgangen. Strik til ærmet måler 45 (45) 46 (46) 

cm, eller ønsket længde. Luk de 10 underste m på omgangen, og lad ærmet hvile. 
Strik et ærme mere på samme måde.  

 
Bærestykke med raglan: Sæt ærmerne ind over de aflukkede masker på 

ryg/forstykker. Der er nu 182 (202) 222 (238) m på pinden.  
Fortsæt med at strikke således over alle masker. 2 pinde glat, 2 pinde omvendt 

glat, dvs at hele pinden strikkes på samme måde som forkanterne, sådan 
strikkes resten af arbejdet.  

Husk knaphuller som før, og samtidig startes raglanindtagninger således: 
Sæt en mærketråd i overgangen mellem forstykke/ærme, ærme/ryg, ryg/ærme, 

ærme/forstykke. 
Der tages ind på hver 2. p fra retsiden således: *Strik frem til 2 m før mærketråden 

strik 2 dr r sm (eller 2 dr vr sm), og strik derefter 2 r sm (2 vr sm) * gentag fra * til * 
ved de 3 øvrige mærketråde. Gentag indtagningerne på hver 2. p i alt 5 (6) 7 (8) 
gange. = 142 (154) 166 (174) m på pinden.  

Strik 4 pinde lige op. På sidste p reguleres masketallet til: 128 (140) 152 (164) m.  
Nu startes indtagninger til rundt bærestykke.  

Strik 10 m forkant, strik *10 m, 2 sm* gentag fra * til * og slut med 10 m forkant. = 
119 (130) 141 (152) masker. Strik 5 pinde lige op.  

Strik 10 m forkant, strik *2 sm, strik 9 m* gentag fra * til * og slut med 10 m forkant. 
= 110 (120) 130 (140) masker. Strik 6 pinde lige op.  

Strik 10 m forkant, strik *8 m, 2 m sm* gentag fra * til * og slut med 10 m forkant. 
= 101 (110) 119 (128) masker. Strik 2 pinde lige op. 

Strik 10 m kant strik *2 sm, 7 m* gentag fra * til * og slut med 10 m forkant. = 92 
(100) 108 (118) masker. Strik 2 pinde lige op. 

Strik 10 m forkant, strik *6 m, 2 sm* gentag fra * til * og slut med 10 m forkant = 71 
(90) 97 (106) m. På næste p lukkes jævnt fordelt til: 70 (78) 82 (86) m.  

Strik 12 pinde lige op til hals, på same måde som før – huske sidste knaphul.  
Luk alle m af.  

 
Montering: Sy det lille hul under hver ærme. Sy knapper i og hæft ender. 

Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.  
   

Design og opskrift: Sanne Lousdal  


