
KLAN TUNIKA 
 

Materiale: Lima 100 % uld 

Alternativ: 

Peru Uld, 100 % uld. 

Extrafine merino 90, 100% Wool superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

Str.: S (M) L (XL) XXL 

Brystvidde: 100 (106) 112 (120) 124 cm. 

Hel længde: 66 (68) 70 (72) 74 cm. 

Garnforbrug:  

Bundfv: 

Kort model:11 (11) 12 (12) 12 ngl. á 50 g fv. 211 

Lang model: 13 (13) 14 (14) 14 ngl. á 50 g fv. 211 

Fv 1: 1 (1) 1 (1) 2 ngl. Á 50 g fv. 5050 

Fv 2: 1 (1) 1 (1) 2 ngl. Á 50 g fv 3743 

Fv 3: 1 (1) 1 (1) 1 ngl. á 50 g 100 

Pinde: Rundp nr 4½ og 5 (40 og 80 cm). Strømpep nr 

4½. 

Strikkefasthed: 20 m og 24 p i glat på p 5 = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Strikkeforkortelser: 

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

indt = indtagning, beg = begynd / begyndelsen, gent = 

gentag, kantm = kantmaske. 

 

Bemærk: 

Bullen og ærmer strikkes på rundp og deles ved 

ærmegab/ærmebue, hvor der strikkes frem og tilbage 

på rundp. 

 

BULLEN: 

På rundp nr 4½ (80 cm), og med bundfv, slås 212 (224) 

236 (252) 264 m op. Strik 3 cm rib 1 vr, 1 ret. Skift til rundp 

nr 5 og strik 1 omg glat ret. Sæt et mrk i 1. m på omg (= 

sidesøms-m). Tæl 105 (111) 117 (125) 131 m ind (= 

forstykkets m) og sæt et mrk i næste m (= sidesøms-m). 

Nu strikkes mønster efter diagr, idet sidesøms-m strikkes 

med bundfv på alle omg, og er udenfor mønsteret og 

ikke vist i diagr. * Strik sidesøms-m. Beg ved pilen til den 

ønskede str og gentag rapporten så mange gange 

som muligt over m til det næste mrk *. Gentag fra * til * 

en gang til omg ud. Når alle 18 p/omg i diagr er strikket, 

fortsættes i glat ret med bundfv resten af arb. 

På 4. omg efter mønsteret tages 1 m ind på hver side af 

sidesøms-m i hver side. Strik 2 m ret sm efter søm-m, og 2 

dr ret sm før = 4 m ind på hele omg. Gentag denne 

indtagns-omg på hver 21. (21.) 21. (17.) 17. omg 1 (1) 1 

(2) 2 gange mere, rest 204 (216) 228 (240) 252 m.  

Når hele arb måler: 

Kort model: 36 (37) 38 (39) 40 cm 

Lang model: 49 (50) 51 (52) 53 cm 

strikkes rib 3:3 således: Strik søm-m ret (vr) ret (vr) ret. 

Derefter strikkes 1 ret (1 vr, 3 ret) 1 ret (1 vr, 3 ret) 1 ret. 

Så gentages 3 vr, 3 ret så meget som muligt til den 

anden søm-m*. Gentag fra * til * over ryggens m. 

Når der er strikket 12 (12) 13 (13) 13 cm rib, deles arb 

ved sidesøms-m og ryg og forstykke strikkes færdig hver 

for sig ved at lukke søm-m af i hver side på næste omg.  

 

 

 

1662 
(NO. 165) 

 

Ryggen: Sæt garnet til ved ryggens m og strik frem og 

tilbage på rundp, idet der lukkes for 3 (0) 3 (0) 3 m og 

5x2 m (7x2 m) 3 m og 6x2 m (8x2 m) 3 m og 7x2 m i hver 

side. Fortsæt lige op over de rest 75 (79) 83 (87) 91 m, til 

ærmegabet måler 17 (18) 18 (19) 20 cm. Her sættes de 

midterste 35 (37) 37 (39) 39 m på en nål. Strik 1 p mere 

over de rest 20 (21) 23 (24) 26 m i hver side og luk dem 

så af til skulder. 

 

Forstykke: Luk af til ærmegab som på ryggen. Når 

ærmegabet måler 10 (11) 11 (12) 13 cm, lukkes af til 

halsudskæring. Sæt de midterste 15 (17) 17 (19) 19 m 

på en nål, og luk mod halssiden for 4,3,1,1,1 m. De rest 

m lukkes af i sammen højde som på ryggen. 

 

ÆRMER:  

På strømpep nr 4½ og med bundfv, slås 58 (58) 62 (62) 

66 m op. Strik 3 cm rib 1 ret, 1 vr. Skift til p nr. 5. Strik så 1 

omg ret med bundfv. Sæt et mrk i 1. m på omg = søm-

m, som strikkes med bundfv på alle omg, og er udenfor 

mønster.  

Fortsæt med mønster efter diagr. Bemærk: Hvor i diagr 

der beg. Samtidig tages 1 m ud på hver side af søm-m 

på hver 9. (10.) 9. (10.) 10. omg, 8 (10) 8 (10) 10 gange 

ved at strikke m-lænken dr ret op. 

Når alle udtagn er strikket = 74 (78) 78 (82) 86 m, og 

ærmet måler ca. 35 cm, lukkes søm-m af og der strikkes 

frem og tilbage på rundp, idet der lukkes af til 

ærmebue for 4x1 m og 3x2 m (4x1 m og 4x2 m) 7x1 m 

og 2x2 m (7x1 m og 3x2 m) 9x1 m og 2x2 m. De rest m 

lukkes af på én gang. 

  

MONTERING OG KRAVE: 

Sy skuldersømmene sammen. 

Krave: På rundp nr 5 (40) cm, og med bundfv, strikkes m 

op fra retten af arb. Strik m på nålene op, samt 16 m i 

hver bue på forstykket = 82 (86) 86 (90) 90 m. Strik rundt i 

rib 1 ret, 1 vr til kraven måler 20 cm, eller ønsket 

længde. Luk jævnt løst af i rib. 

Sy ærmerne i. 

 

 

 
Design og opskrift: Marianne Nyland Andersen  

 

 

 

 

…………………………………….Fortsættes på bagsiden 

 



 

 

 

 

 


