
Opskrift 1640 Vintersand 

 
 
Krop: Slå 176 (192) 208 (232) 256 masker op på rundpind 4 ½ (60cm). Strik 1 omg 
r og placér mark således: Placér mark (omg’s begyndelse), 88 (96) 104 (116) 128 r, 
placér mark (sidesøm), 88 (96) 104 (116) 128 r. 
Strik ribmønster til arbejdet måler 35 cm. Luk til ærmehuller således: Luk 3 (3) 4 (4) 
5 m af, strik til 3 (3) 4 (4) 5 m før næste mark, luk 6 (6) 8 (8) 10 m af, strik til 3 (3) 
4 (4) 5 m før næste mark, luk 3 (3) 4 (4) 5 m (= 82 (90) 96 (108) 118 m på hvert 
stykke for og bagstykke). Lad arb hvile. 
 
Ærmer: Slå 65 (69) 73 (75) 77 m op på rundpind 4 ½ (40 cm). Placér mark (omg’s 
begyndelse). Strik 1 omg r og fortsæt i blondemønster (se diagram) således: 2 (4) 1 
(2) 3 r, 61 (61) 71 (71) 71 m i mønster, 2 (4) 1 (2) 3 r. Strik lige op til ærmet måler 
ca. 38 cm, afslut efter 7. eller 15.omg i diagrammet. Luk nu til ærmehullet således: 

Størrelse: 
 

S (M) L (XL) XXL  

Overvidde: 
 

88 (96) 104 (116)  128 cm  

Længde: 
 

57 (58) 59 (60) 61 cm  

Garn: 
 

ANISIA (76% mohair, 24% polyamid - 25g = 235m) og  
LINEA (37% viscose, 34% hør, 29% bomuld - 50g = 215m) 
fra Cewec 
 

Garnforbrug:  
ANISIA farve 31 
LINEA farve 25 
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Pinde: 
 

Rundpinde nr. 4½ mm (40 og 60 cm) 

Strikkefasthed: 20 m ribmønster på pind nr. 4½ = 10 cm  
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde 
 

Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret, vr = vrang, 
sm = sammen, dr = drejet, sl o = slå om, mark = 
markør/markering, beg = begyndelse, arb = arbejdet, indt = 
indtagning 
 

Bemærk: 
 
 
 

Modellen strikkes nedefra med raglan-indt på bærestykket. 
Der strikkes med én tråd af hver kvalitet holdt sammen.  

Ribmønster: 
(gentages) 

1.omg: 1 r, *2 vr, 2 r*, gentag *-* til der er 1 m tilbage, 1 r 
2.omg: ret 
 

Blondemønster: Se diagram 



Luk 3 (3) 4 (4) 5 m af, strik til 3 (3) 4 (4) 5 m før mark, luk 3 (3) 4 (4) 5 m (= 59 
(63) 65 (67) 67 m). Lad arb hvile og strik et ærme mere magen til.  
 
Bærestykket: Alle m strikkes ribmønster! Saml krop og ærmer således: Placér mark 
(omg’s beg), 82 (90) 96 (108) 118 m (bagstykke), placér mark, 59 (63) 65 (67) 67 m 
(venstre ærme), placér mark, 82 (90) 96 (108) 118 m (forstykke), placér mark, 59 
(63) 65 (67) 67 m (højre ærme) (markér evt omg’s beg med anderledes mark). 
Fortsæt i ribmønster, strik 4 omg lige op og begynd så raglan-indt: 
1.omg: *1 r, 2 r sm, strik ribmønster til 3 m før næste mark, 2 r dr sm, 1 r, flyt 
mark*, gentag *-* resten af omg (= 8 indt) 
2.omg: *1 r, ribmønster til 1 m før næste mark, 1 r, flyt mark*, gentag *-* resten af 
omg. 
Gentag disse 2 omg i alt 23 (24) 25 (26) 27 gange (= 98 (114) 122 (142) 154 m). 
Strik 1 omg hvor der tages jævnt ind til 90 (100) 110 (110) 120 m. Luk af i r. 
 
Montering: Sy ærmehuller. Hæft ender. Vask og læg fladt til tørre på håndklæde i 
opgivne mål. Se vaskeanvisning på banderoler.  
 
Design og opskrift: Strombski 





 


