
 

                                                                    WWW.CEWEC.DK - @CEWEC.DK                                                         1 

 

 

 

 

CATINKA 

STYLE 4422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STØRRELSER  S (M) L (XL) 

 
OVERVIDDE I CM  105 (114) 124 (133) 

HEL LÆNGDE I CM  58 (60) 62 (64) 

ÆRMELÆNGDE I CM  45 (46) 47 (47) 

 

GARNFORBRUG ANTAL NGL: 

Katmandu fv. 16  10 (11) 12 (13) 

Anisia fv. 75   5 (6) 7 (8)  

 

GARN    

CEWEC Katmandu garn (19% Yak, 37% Bambus, 36% Merino, 8% polyamid) 25 gr = 125 m 

CEWEC Anisia (76% Kid Mohair, 24% Polyamid) 25 g = 235 m 

 

VEJLEDENDE PINDE 

Rundpind 4 og 4½ 

 

STRIKKEFASTHED 

21 m og 29 p = 10 x 10 cm på pind 4½ 
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BESKRIVELSE  

Catinka er en pullover med sadelskulder og tværgående hulmønster rækker for og bag, og i hver side. 

Ærmerne strikkes i rib. Der strikkes nedefra og op. Først strikkes krop op til ærmegab, så strikkes ærmer til 

ærmegab. Delene samles og for og bag og ærmer strikkes færdig samlet på rundpinden, og sadelskulder til 

sidst. Der sluttes af med halskant. 

  

FORKORTELSER 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen, rs = ret side, vs = vrangside, indt = indtagning, udt 

= udtagning, omg = omgang, mr = mærke 

udth = højredrejet udt, saml lænken op med venstre pind bagfra og strik lænken ret. 

udtv = venstredrejet udt, saml lænken op med venstre pind forfra og strik lænken drejet ret. 

LST = 1 ret løs af, 1 r, træk den løse m over 

 

GSR = GERMAN SHORT ROWS 

Når der ER vendt: Tag 1. m løs af med garnet foran arb, træk i garnet, så masken på højre pind strammes 

til, og kommer til at ligne en ”dobbelt” maske. Når der skal strikkes over denne ”dobbelt maske”, strikkes 

den som en helt alm maske. 
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OPSKRIFT 

 

 

KROP 

Test Slå op med to tråde, en af hver kvalitet på rundpind 4 – 220 (240) 260 (280) m og strik rundt i rib * 1 r, 

1 vr *. Strik til ribben måler 6 cm. Sæt en mærketråd i hver side med 110 (120) 130 (140) m til hver del, og 

midt for efter 55. (60.) 65. (70.) m + midt bag efter 165. (180.) 195. (210.) m.  

Skift til rundpind 4½. Fortsæt i glatstrik og hulmønster således:  

1. omg: 2 r, slå om, 2 r sm, strik ret til næste mærke, slå om, 2 r sm, 1 r, slå om, 2 r sm, strik ret til 3 m før 

næste mærke, slå om, 2 r sm, 3 r, slå om, 2 r sm. Du er nu forbi højre side og på bag stykket. Strik r til 

næste mærke, slå om, 2 r sm, 1 r, slå om, 2 r sm, strik ret til 3 m før næste mærke, slå om, 2 r sm, 1 r, omg 

slut.  

2. omg strikkes ret.  

3. omg: strik hen til hulmønstret midt for. Næste huller skal forskydes med 1 m, så strik forrige omslag, slå 

om, 2 r sm, 1 r, slå om, 2 r sm. Strik forbi sidemærket til hulmønster midt bag som strikkes som forsiden: 

strik forrige omslag, slå om, 2 r sm, 1 r, slå om, 2 r sm. Strik r omg ud.  

4. omg: 2 r, slå om, 2 r sm, strik ret til 3 m før næste side-mærke, slå om, 2 r sm, 3 r, slå om, 2 r sm. Strik 

ret til 3 m før venstre sidemærke, slå om, 2 r sm, 1 r, omg slut. 

5. omg strikkes som 3. omg. 

6. omg strikkes som 2. omg. 

Forsæt hulmønstret på denne måde med mønster på hver 2. omg for midter-hulmønstret, som hver gang 

forskyder sig 1 m, og på hver 3. for side-hulmønstret, som går lige op.  

Strik til arbejdet måler 20 cm. Nu starter et tvær-hulmønster mere fra siden, magen til dem i midten, 

SAMTIDIG MED at de andre fortsætter. På næste omg med BÅDE hulmønster i siden og midt for/bag, 

strikkes 2 r, slå om, 2 r sm, nyt hulmønster starter, 2 r, slå om, 2 r sm, 1 r, slå om, 2 r sm. Strik som 

maskerne viser for hulmønster i midten. Efter næste side-hulmønster starter et nyt tvær-hulmønster på 

samme måde, så strik hen til side-hulmønster, slå om, 2 r sm, 3 r, slå om, 2 r sm, nyt hulmønster starter, 2 

r, slå om, 2 r sm, 1 r, slå om, 2 r sm. Fortsæt på hver 2. omg og forskyd dem 1 maske hver gang, samtidig 

med at de andre hulmønstre strikkes som før. Når tværhulmønster i midten er ved at ende ved 

sidehulmønstret, sluttes tværhulmønstret, når der er 2 masker tilbage før sidehulmønstret. 

Fortsæt og strik til arb måler 38 (39) 40 (41) cm. Strik 2 omg uden side-hulmønster. På næste omg skal 

side-hulmønstret forskydes med 1 m og senere følge indtagningerne i ærmegabet således: strik 3 r, slå om, 

2 r sm, fortsæt som maskerne viser hen til 5 m før næste side-mærke, 2 dr r sm, slå om, 6 r, slå om, 2 r sm. 

Strik som maskerne viser, til 5 m før sidemærke, 2 dr r sm,slå om, 3 r, omg slut. Hulmønster er nu forskudt 

med 1 maske. Strik 1 omg. Og gentag en gang mere: Strik 4 r, slå om, 2 r sm, fortsæt som maskerne viser 

hen til 6 m før næste side-mærke, 2 dr r sm, slå om, 8 r, slå om, 2 r sm. Strik som maskerne viser, til 6 m 

før sidemærke, 2 dr r sm, slå om, 4 r, omg slut. Det nye tværhulmønster fortsætter og slutter ved 

halskanten.   

Næste omg skal der lukkes 2 m af ved hvert ærmegab, så strik til 1 m før sidemærke. Luk 2 m af. Strik 

fortsat som maskerne viser for tvær-hulmønster, hen til 1 m før næste side-mærke, luk 2 m af. Ryg og 

forstykke er nu delt og hviler imens ærmer strikkes = 108 (118) 128 (138) m til hver del. 

 

ÆRME 
Med en tråd af hver kvalitet, slå op på pinde 4 - 50 (52) 54 (58) m og strik rundt i rib, 1 r, 1 vr. Fortsæt til 

ribben måler 6 cm. Skift til p 4½, fortsæt i rib og start udtagninger: 1 r, udtv, strik til 1 m før omg start, udth, 

1 r. Gentag udtagningerne for hver 7. omg i alt 15 (15) 16 (16) gange til der er 80 (82) 86 (90) m tilbage. 

Strik til ærmet måler 46 (48) 49 (49) cm, slut sidste omg 2 m før omg start. Luk af under ærmegabet 

således: Luk for 3 m, strik omg færdig. Ærmet skal nu starte og slutte med en retmaske. Lad ærmet hvile 

og strik et mere magen til.  
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RYG, FORSTYKKE OG ÆRMER 

Alle delene samles på rundpind (evt på 2 p med deling på midten ved hvert ærme, indtil omg glider 

nemmere), sæt mærker ved hver samling. Der strikkes rundt på omgangen, som starter imellem ærme og 

ryg i venstre side, med indtagninger og hulmønster.  

Start således: 1 vr, 1 r, 2 dr r sm, slå om, 2 r sm, strik som maskerne viser, stadig med tvær-hulmønster for 

og bag, hen til venstre side, 6 m før mærke, strik 2 dr r sm, slå om, 2 r r sm, 1 r, 1 vr, flyt mærke, 1 r, 1 vr, 1 

LST, fortsæt i rib som maskerne viser, til 4 m før mærke. Strik 2 r sm, 1 vr, 1 r, flyt mærke, 1 vr, 1 r, 2 dr r 

sm, slå om, 2 r sm. Strik forstykket som maskerne viser, til 6 m før mærke, strik 2 dr r sm, slå om, 2 r sm, 1 

r, 1 vr, flyt mærke, 1 r, 1 vr, 1 LST, fortsæt i rib som maskerne viser, til 4 m før mærke. Strik 2 r sm, 1 vr, 1 

r, flyt mærke. Omg slutter. Forsæt indtagninger på hver 2. omgang. For ryg og forstykke i alt 16 (16) 19 (21) 

gange   = 76 (86) 90 (96) m til rest hver del. Fortsæt herefter lige op uden indt på for og bagstykker, imens 

indtagninger for ærmerne forsætter til i alt 27 (28) 30 (32) gange. Rest til sadelskulder på ærmet er 22 m. 

SAMTIDIG når der mangler 8 omg = 4 indtagninger på ærmet, lukkes af til halshul. Sæt forstykkets 

midterste 14 (16) 18 (20) m på en nål til hals. Tvær-hulmønster for og bag slutter nu ved halsen. 

Halshullets sider strikkes færdig hver for sig, og der skal nu strikkes frem og tilbage på pinden. Luk 2 m af 

ved halsen, på hver 2. p i hver side – 4 gange = 23 (27) 28 (30) m tilbage til hver skulder forstykket. Del 

arbejdet. Sæt halsens midterste 30 (32) 34 (36) m på ryggen til hvile på en nål. Sæt 19 (23) 24 (26) m fra 

ryggens skulder, og 19 (23) 24 (26) m fra forstykkets skulder, på to pinde. Der er nu 30 m tilbage på 

rundpinden = 4 m, mærke, 22 rib m, mærke, 4 m. 

 

SADELSKULDRE 
Skuldermaskerne skal nu strikkes sammen med sadelskulderen. Sadelskulderen strikkes fortsat i rib og 

med hulmønster på hver side. Der strikkes med vendepinde og opsamling af masker fra forstykke og ryg 

således: Der er sluttet med en vr p, så første p er en ret pind. Start med venstre skulder. Venstre pind er 

med sadelskulder-maskerne. Flyt 3 m over fra bagstykket, sæt garnet til,  

1. p: 1 r, 2 dr r sm, slå om, 2 r sm, 1 r 1 vr, mærke, forsæt i 22 m rib, mærke, 1 vr, 1 r, 2 dr r sm, slå om, 

strik videre på næste pind (forstykkets m), 2 r sm, 1 r, vend,  

2. p: GSR, strik vr og rib som m viser, pinden hen og strik 1 m fra næste pind (ryg m) , vend  

3. p: GSR, 2 dr r sm, slå om, 2 r sm, 1 r, 1 vr, mærke, 22 m rib, mærke, 1 vr, 1 r, 2 dr r sm, slå om, 2 r sm, 

(sidste m er GSR m så sørg for at strikke den korrekt), strik en m, vend, 

4. p strikkes som 2. p 

Gentag 3. og 4. p på denne måde til alle masker er strikket hen til halsen. Lad m hvile, og strik anden 

skulder lige sådan. 

På rundpind 4 sæt først ærme m, så ryggens hvilende hals m, så ærme m på pinden. Slå m op langs 

halshullets venstre side, sæt også forstykkets hvilende m på, og slå derefter m op langs højre side af 

halshullet. Maskeantallet skal være deleligt med 2. Strik rundt i rib, 1 r, 1 vr til halskanten måler 4 cm. Luk 

af med italiensk aflukning. 

 

MONTERING 

Sy hullerne under armene samme med madrassting. Hæft alle ender. Vask trøjen ifølge anvisning på 

banderolerne og lad dit strikketøj liggetørre fladt på et håndklæde.  

 

 

 

CEWEC DESIGNTEAM - 21. UDGAVE 

 

Deler du billeder af dit CEWEC strik på Instagram - vil det glæde os, at du tagger #cewec #ceweccph #yarnbycewec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


