
 

 

Løs og luftig T-shirt. Strikket i ”Den Glamourøse” og ”Den Behårede”. Strikket 
nedefra og op. 



Størrelse: One-size.  

                  Brystomfang: 120 cm. 

                  Længde: 54 cm. 

Garn: 100g ”Den Behårede” + 100g ”Den Glamourøse”. Begge fra 
www.handdyed.dk. 

Strikkepind: Rundpind 7 mm, 60 cm. 

Strikkefasthed: 13 masker = 10 cm i glatstrik på pind 7 mm. 

 

Opskrift: 

Slå 148 masker op med ”Den Behårede”. Strik rundt i rib, placér en markør ved 
omgangens start. 

Strik 8 omgange 2 x 2 rib (2 masker ret, 2 masker vrang). 

Der skal nu strikkes striber: 

- 4 omgange ret med ”Den Glamourøse. 
- 1 omgang ret + 1 omgang vrang med ”Den behårede”. 

Gentag de 6 ovenstående omgange i alt 8 gange (= 48 omgange). 

Der skal nu lukkes af til ærmegab, samt deles til for- og bagstykke. Fortsæt med 
striber som hidtil. 

Strik 59 masker, luk 30 masker af. Strik 44 masker, luk 30 masker af.  

Sæt de ene hold á 44 masker på en ekstra rundpind/restgarn og strik videre med de 
andre 44 masker. 

Bagstykke (det er lige meget hvilke hold masker der vælges): OBS: i det der nu 
strikkes frem og tilbage, strikkes striberne nu sådan: 

- 1 pind ret, 1 pind vrang, 1 pind ret og 1 pind vrang med ”Den Glamourøse”. 
- 2 pinde ret med ”Den Behårede”. 

Gentag de 6 ovenstående pinde i alt 6 gange (= 36 pinde). 



- Slut med 1 pind ret, 1 pind vrang, 1 pind ret og 1 pind vrang med ”Den 
Glamourøse”. 

Luk maskerne relativt løst af. 

 

Forstykke: Strik frem og tilbage i stribe-mønster som for bagstykket. Strik i alt 24 
pinde. 

Fortsæt i stribe-mønster, i det der på den næste pind strikkes 7 masker, luk 30 
masker af, strik 7 masker. 

Strik hhv. højre og venstre del af forstykket hver for sig, til samme længde som 
bagstykket i det der fortsættes i stribe-mønster. Luk maskerne af. 

Sy skulder-sømme sammen. 

 

Ærmer: Med ”Den Glamourøse” samles fra retsiden 56 masker op langs ærmegabet. 
Strik en vrangpind tilbage. 

På næste  pind: strik 16 ret, i de næste 20 masker strikkes 1 ret + 1 drejet ret i 
samme maske, strik 16 ret (= 72 masker). 

Strik frem og tilbage i glatstrik til ærmet måler 17 cm, slut med en retpind. På næste 
pind fra vrangen strikkes 2 vrang sammen (=38 masker). 

Skift til ”Den Behårede” og strik 8 pinde 2 x 2 rib. Luk masker af. 

Strik det andet ærme på samme måde.  

Sy ærmer til forstykke samt sy ribben sammen. 

Hals: Med ”Den Behårede” samles 82 masker op fra retsiden langs halskanten. Strik 
rundt. Strik 1 omgang ret, 1 omgang vrang, 1 omgang ret, 1 omgang vrang. Luk 
masker af.  

Hæft ender og pres let. 

 

Design Charlotte Spagner www.handdyed.dk 

 



 

 


