
Opskrift 1224 Sofie i dobbelt Anisia fra Cewec 

Størrelse: 
 

XS (S) M (L) XL (XXL) 

Mål: 
Overvidde: 
Længde, ca.: 
Ærmelængde: 
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(58) cm 
(33) cm 

Garn 
 

Cewec ANISIA (76% mohair, 24% polyamid) 25 g = 235 m 

Garnforbrug: 
Fv. 45 
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(9) ngl 
 

Strikkepinde: 
 

Rundpinde nr. 5 (2x40 og 60 cm) 

Strikkefasthed:  
 

Ca. 16 m i glat med dobbelt tråd = 10 cm 
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde. 

 

Særlige forkortelser:  
m = masker / r = ret / vr = vrang /p = pind / omg = omgang / beg = begyndelse / dr 
= drejet / sm = sammen / sl o = slå om pinden / udt = udtagning / indt = indtagning 
/ kantm-r = kantmasker strikkes ret / rk = række / arb = arbejdet / * * = gentag 
mellem stjernerne 
oti = overtrukket indtagning (1 m løs af, 1 r, træk den løse m over) 
1 r dr op = 1 ret drejet op (tag lænken mellem m op på p og strik den drejet) 

Bemærk: Sofie strikkes i 2 tråde Anisia. Blusen strikkes rundt nedefra indtil 
ærmegab, hvor for og bagstykke strikkes frem og tilbage hver for sig. 

  

Kroppen: Slå 120 (136) 152 (168) 184 (200) m op med 2 tråde på den lange 
rundpind og strik rundt i glat (ret). På 1. omg placeres mark således: Placér mark 
(omg’s beg), 18 (22) 26 (30) 34 (38) r, placér mark, 20 r, placér mark, 18 (22) 26 
(30) 34 (38) r, placér mark (= forstykke), 64 (72) 80 (88) 96 (104) r (= ryg). Strik 6 
omgange.  
Strik nu udt således:  
1.omg: Strik til 1. mark, flyt mark, sl o 2 gange, strik til næste mark, flyt mark, sl o 2 
gange, strik omg færdig. 
2.omg: Strik til 1. mark, flyt mark, strik 1. omsl, slip 2. omsl, strik til næste mark, 
flyt mark, strik 1. omsl, slip 2. omsl, strik omg færdig. 
3.-7.omg: Strik r 
Strik udt i alt 4 gange, slut efter 2.omg på sidste udt (= 128 (144) 160 (176) 192 
(208) m fordelt med 64 (72) 80 (88) 96 (104) på både forstykke og ryg). Fjern udt-
mark. 
Fortsæt lige op i glatstrik til kroppen måler 32 (33) 35 (35) 35 (35) cm, på sidste omg 
sluttes 3 m før omg’s beg. Luk nu de sidste 3 m før omg’s beg og de første 3 m af, 
strik til 3 m før næste mark (sidesøm), luk 6 m af og strik omg færdig. 



Luk af til ærmegab: 
I hver side lukkes 3,2,2,1,1 (3,2,2,2,1) 3,3,2,2,1 (3,3,2,2,2) 3,3,3,2,1,1 
(3,3,3,2,1,1,1) m af i beg af p. Strik lige op til ærmegabet måler 16 (17) 19 (19) 20 
(21) cm, og luk af til halsudskæring: 
Luk de midterste 24 (26) 30 (34) 38 (42) m af og strik hver skulder færdig for sig. 
Når ærmegabet måler 18 (19) 21 (21) 22 (23) cm, lukkes de sidste 8 (10) 11 (12) 13 
(14) m af til skulder. Strik den anden skulder magen til.  

Forstykke: Strikkes som ryggen, til  8 (8) 10 (10) 12 (12) cm før hel længde. 
Så strikkes der halsudskæring: Luk de midterste 14 (16) 16 (18) 20 (22) m af og 
strik hver skulder færdig for sig. 
Luk yderligere 2,1,1,1 (2,1,1,1) 3,2,1,1 (3,2,2,1) 3,3,1,1,1 (3,3,2,1,1) m af i beg af p 
i halsiden.  
Luk af til skulder, når det måler som på ryg. Strik den anden side magen til 

Ærmer: Slå 71 (73) 75 (77) 79 (81) m op på den korte rundpind og markér omg’s 
beg. Strik rundt i glatstrik til ærmet måler 20 (21) 22 (22) 23 (23) cm. Tag jævnt ind 
til 44 (46) 50 (52) 58 (58) m og strik så 6 omg. Lad arbejdet hvile.  
Flæse: Slå 71 (73) 75 (77) 79 (81) m op på den anden korte rundpind og markér 
omg’s beg. Strik rundt i glatstrik til ærmet måler 9 (9) 10 (10) 11 (11) cm. Tag jævnt 
ind til 44 (46) 50 (52) 58 (58) m. Strik nu flæsen på ærmet således: 
Læg flæsen oven på ærmet og strik 1 m fra hver rundpind sm omg rundt. 
Strik yderligere 5 (6) 7 (7) 8 (8) cm, slut sidste omg 3 m før omg’s beg. Luk 6 m og 
strik frem og tilbage. 
Strik nu ærmekuppel: I beg af hver p lukkes for 2,2 (2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1 
(2,2,1,1) m (= 30 (30) 32 (34) 40 (40) m).  
Luk så 1 m af i begge sider på hver 4. pind, i alt 5 gange (= 20 (20) 22 (24) 30 (30) 
m). 
Luk igen af i beg af hver p for 2,2,3 (2,2,3) 2,2,3 (3,3,3) 3,3,4 (2,2,4,4) (= 6 (6) 8 
(6) 10 (6) m).  
Luk de sidste masker af. 

Montering: Sy skuldersømme sammen og strik halskanten, sy ærmerne i. 

Halskant: Saml ca. 70 (72) 74 (76) 78 (80) m op med den korte rundpind og strik en 
omg r. Nu strikkes I-cord aflukning således: Slå 3 m op på venstre p.  
*Strik 2 r, 2 r dr sm, flyt de 3 m tilbage på venstre p*, gentag *-* til der er 3 m 
tilbage. Luk af. Sy I-corden pænt sammen. 

Skyl blusen op og læg den til tørre fladt på håndklæde i opgivne mål.  
Se vaskeanvisning på banderole. 

Design: Jette Strombski 



  


