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Audrey er egentligt designet til at have på ud over tights på vej til og fra pilates eller yoga, men 
er mindst lige så anvendelig til en cafétur - eller til at putte sig i, når man sætter sig i hjørnet af 
sofaen efter en lang dag.

AudreyDesign: Nanna Gudmand-Høyer

STØRRELSER
S (M) L (XL) 

MÅL
Passer til brystvidde: 90 (98) 106 (116) cm
Overvidde: 123 (134) 146 (157) cm
Vidde forneden: 109 (120) 131 (143) cm
Ærmelængde: 37 (35) 33 (31) cm
Hel længde: 46 (47) 48 (49) cm

STRIKKEFASTHED
14 m og 23 p i glatstrik på pind 6 mm =10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
200 (200) 200 (250) g Arwetta farve 352 
(Red Squirrel) og
175 (200) 200 (225) g Tilia farve 373 (Vintage Rose)

Der strikkes med 1 tråd Arwetta og 2 tråde Tilia 
holdt sammen, arbejdet igennem.

Rundpinde 6 mm, 60 cm 
Hjælpepind til sammenstrikning af masker

5 maskemarkører 
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER
2 r sm: strik 2 r sammen.
mk: markør.
o-ind (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede m.
udt (udtagning): løft lænken mellem 2 m op på p og 
strik den drejet r.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Vend om næste maske:
Vendepinde strikkes med tvillingemasker

Vendepinde med tvillingemaske strikket på 
retsiden
Vip arbejdet en anelse mod dig selv, så du kan se mask-
erne fra vrangsiden. Stik højre pind ind i ”nakken” 
(bagsiden) af den maske der ligger lige under den første 
maske på venstre pind, fang garnet og strik masken ret. 
Flyt den maske du lige har strikket (tvillingemasken) 
over på venstre pind. 
Vend arbejdet og strik videre, som opskriften ang
iver, stram garnet en anelse til. 
Når masken med den bagvedliggende tvilling, skal 
strikkes, strikkes begge masker sammen, som var de én 
maske.

Vendepinde med tvillingemaske strikket på 
vrangsiden
Stik højre pind ind oppefra og ned, i den under-
liggende maskes ”nakke”, og strik masken vrang. Flyt 
eventuelt garnet over på arbejdets vrangside*. Sæt den 
maske, du lige har strikket (tvillingemasken), tilbage på 

venstre pind. 
Vend arbejdet og strik videre, som opskriften angiver, 
stram garnet en anelse til. 
Når masken med den bagvedliggende tvilling skal strik-
kes på næste vrangsidepind, strikkes maskerne drejet 
vrang sammen (vrang strikket i bagerste maskeben), så 
tvillingen forsvinder.

Arbejdsgang
Kroppen strikkes rundt nedefra og op til ærmegab, 
arbejdet deles og forstykket og ryggens masker strikkes 
herefter frem og tilbage, hver for sig. 
Skuldrene strikkes sammen inden der strikkes masker 
op til halskant. 
Der strikkes masker op til ærmer og disse strikkes 
rundt oppefra og ned, så de nemt kan tilpasses i 
længden.  
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Opskrift
KROP
Slå 152 (168) 184 (200) m op på pind 6 mm. Indsæt 
en omgangsmarkør og saml omgangen. 

Strik 7 omg rib (2 r, 2 vr).

Strik 4 omg r.

Næste omg: Strik 7 (7) 8 (8) r, indsæt mk, 62 (70) 76 
(84) r, indsæt mk, 14 (14) 16 (16) r, indsæt mk, 62 
(70) 76 (84) r, indsæt mk, strik r omg ud.

Maskemarkørerne til markering af udtagningerne er 
nu placeret, disse flyttes fra venstre til højre pind når 
omgangen strikkes.

Næste omg (udtagningsomg): *strik r til mk, 1 udt 
efter mk, r til mk, 1 udt før mk*, gentag fra * til * yder-
ligere én gang.

Strik 9 omg r.
 
Fortsæt således med at tage ud på hver 10. omg, til der 
er taget ud i alt 5 gange, slut med en udtagningsom-
gang. 

Strik 7 (9) 11 (13) omg r lige op. 

Næste omg: Strik r til 2. mk, 4 r, luk de næste 6 (6) 8 
(8) m af, r til 4. mk, 4 ret, luk de næste 6 (6) 8 (8) m af.

Arbejdet er nu delt i forstykke og ryg, og hver del strik-
kes færdig for sig.

RYG
Der strikkes nu frem og tilbage over ryggens 80 (88) 
94 (102) masker mens forstykkets masker hviler.

Næste p (r-siden) (udtagningspind): strik r til mk, 1 udt 
efter mk, r til mk, 1 udt før mk, r pinden ud

Strik 5 p glatstrik (r på r-siden, vr på vr-siden), sidste p 
er fra vr-siden.

Tag således ud på hver 6. p, indtil du der er taget ud 
i alt 7 gange efter delingen af arbejdet, slut med 5 p 
glatstrik, sidste p er fra vr-siden. 

Du har nu 94 (102) 108 (116) masker på pinden.

Nu strikkes der vendepinde over skuldrene, således:
Bemærk at der vendes med tvillingemasker i hele arbej-
det, se afsnittet om særlige teknikker.
Venstre skulder
1. pind (r-siden): Strik 59 (63) 67 (71) r, flyt de sidst 
strikkede 24 (24) 26 (26) m til en maskeholder, strik r 
p ud.

Arbejdet er nu delt, med 35 (39) 41 (45) m på hver 
skulder og 24 (24) 26 (26) m der er sat til hvil i mid-
ten.

2. vendepind (vr-siden): Strik vr til de hvilende m.
3. vendepind(r-siden): Strik 23 (26) 27 (30) r. Vend 
om næste m.
4. vendepind (vr-siden): Strik vr til de hvilende m.
5. vendepind (r-siden): Strik 12 (13) 14 (15) r. Vend 
om næste m. 
6. vendepind (vr-siden): Strik vr til de hvilende m.
7. vendepind (r-siden): Strik r p ud. 

Bryd garnet og lad m hvile på en maskeholder.
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Højre skulder
Sæt garnet til vr-siden af de hvilende m i halsen.
1. vendepind (vr-siden): Strik 23 (26) 27 (30) vr. 
Vend om næste m.
2. vendepind (r-siden): Strik r til hvilende m. 
3. vendepind (vr-siden): Strik 12 (13) 14 (15) vr. 
Vend om næste m.
4. vendepind (r-siden): Strik r til de hvilende m.
5. vendepind (vr-siden): Strik vr p ud. 

Bryd garnet og lad maskerne hvile på en maskeholder.

FORSTYKKE
Sæt garnet til r-siden af forstykkets 80 (88) 94 (102) 
m.

Næste p (r-siden) (udtagningspind): r til mk, 1 udt 
efter mk, r til mk, 1 udt før mk, r pinden ud.

Strik 5 p glatstrik, sidste p er fra vr-siden

Tag således ud på hver 6. p, til der er taget ud i alt 6 
gange efter delingen af arbejdet, (der sluttes med 5 p 
glatstrik, sidste p er fra vr-siden). 
Du har nu 92 (100) 106 (114) på pinden.

Nu strikkes hver skulder færdig for sig, således:
Højre skulder
1. p (r-siden): Strik 39 (43) 45 (49) r, luk de næste 
14 (14) 16 (16) m af, strik r pinden ud.
2. p: Strik vr til de aflukkede m.
3. p: Luk 3 m af, strik r p ud.
4. p: Strik vr til de aflukkede m.
5. p (r-siden) (udtagningspind): luk 2 m af, r til mk, 
1 udt før mk, r pinden ud
6. p: Strik vr til de aflukkede m.
7. p (r-siden) (1. vendepind): Strik 23 (26) 27 (30) 
r. Vend om næste m.
8. p (vr-siden) (2. vendepind): Strik vr til de 
aflukkede m.
9. p (r-siden) (3. vendepind): Strik 12 (13) 14 (15) 
r. Vend om næste m.
10. p (vr-siden) (4. vendepind): Strik vr til de 
aflukkede m.
11. p (r-siden): Strik r p ud. 

Sæt ryggens højre skulderm på en pind. Læg forstyk-
kets og ryggens skuldre sammen, retside mod retside 
og strik dem sammen, således:
Hold pindene parallelt samlet i venstre hand, *stik 
pinden igennem 1. maske på forreste pind og 1. maske 
på bagerste pind samtidig, og strik disse 2 m ret sam-
men*, gentag fra * til * 1 gang, træk den første maske 
på højre pind over den anden, som ved en almindelig 
aflukning**. Gentag fra * til ** til alle m er lukket af.

Venstre skulder
Sæt garnet vr-siden af de hvilende m.  
1. p (vr-siden): Luk 3 m af, strik vr p ud.
2. p: Strik r p ud.
3. p: Luk 2 m af, strik vr p ud.
4. p (r-siden) (udtagningspind): r til mk, 1 udt efter 
mk, r pinden ud.
5. p (vr-siden) (1. vendepind): Strik 23 (26) 27 (30) 
vr. Vend om næste m.
6. p (r-siden) (2. vendepind): Strik r p ud.
7. p (vr-siden) (3. vendepind): Strik 12 (13) 14 (15) 
vr. Vend om næste m.
8. p (r-siden) (4. vendepind): Strik r p ud.
9. p (vr-siden) (5. vendepind): Strik vr p ud. 

Sæt ryggens venstre skulderm på en pind. Læg forstyk-
kets og ryggens skuldre sammen, retside mod retside 
og strik dem sammen som i højre side.

HALSKANT
Sæt garnet til r-siden af ryggens 24 (24) 26 (26) 
hvilende m og strik disse ret, strik 9   m op langs det 
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næste lige stykke, strik 6 m op langs det skrå stykke, 
strik 14 (14) 16 (16) m op langs halsen på forstykket, 
strik 6 m op langs det skrå stykke og 9 m langs det lige 
stykke = 68 (68) 72 (72) m ialt.

Saml til en omg og strik 7 omg rib (2 r, 2 vr).

Luk af i rib på næste omg.

ÆRMER
Sæt garnet til r-siden af ærmegabets bund og strik op 
langs ærmegabet, således:
Begynd i midten af ærmegabets bund og strik 3 (3) 4 
(4) m op frem til ærmegabets lodrette side, strik 3 m op 
for hver 4 p langs ærmegabets lodrette sider, 30 m på 
hver side af skuldersømmen, og strik til sidst 3 (3) 4 (4) 
m op frem til midten af ærmegabet, lig 66 (66) 68 (68) 
m ialt.
Indsæt en omgangsmarkør og saml omgangen. 

Næste omg (indtagningsomg): Strik (2) 2 (3) 3 m r, 
2 r sm, strik r til 4 (4) 5 (5) m før mk, 1 o-ind, r omg 
ud.

Kun for størrelse L og XL 
Strik 9 omg r.
Næste omg (indtagningsomg): Strik (-) - (3) 3 m r, 
2 r sm, strik r til - (-) 5 (5) m før mk, 1 o-ind, r omg ud.

Alle størrelser
Der er nu 64 m på omg

Strik rundt i glatstrik, til ærmet måler 34 (32) 30 (28) 
cm, eller ønsket længde.
 
Næste omg: Strik *2 ret m*, gentag fra * til * omgan-
gen ud = 32   m

Strik 7 omgange rib (2 r, 2 vr).

Luk af som m viser på næste omg.

Strik det andet ærme magen til. 

MONTERING
Hæft ender. Vask blusen ifølge anvisning på Tilia-ban-
derolen og lad den tørre liggende fladt på et hånd-
klæde.


