
Opskrift 4608 Dobbelt Dolce 

 

Ryg: 

Slå 62 (68) m op med farve 116 på p 8 og strik 2 p rib (1 r, 1 vr).  

Skift til p 10 og glatstrikning (1.p er vr-s). Strik 1 p farve 116.  

Strik striberapport i glatstrik, til arb måler 60 (60) cm.  

Luk nu alle masker af, ikke for stramt, men heller ikke løst, samtidig med at du sætter 

et mærke i hver side til hals omkring de midterste 10 (12) m. 

 

Størrelse: S/M L/XL 
Overvidde: 120 (132) cm 

Længde: 
 

60 (60) cm 

Ærmelængde (målt 

fra halsåbningen) 
 

65 (67) cm 

Garn: 
 

Cewec Dolce (60% kid mohair, 40% acryl) 50 g = 150 m 

 
Garnforbrug:  

farve 116  
farve 145 

farve 883  
farve 284  
farve 426 

farve 595 
farve 228 

farve 251 
farve 80 

farve 225 
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Pinde 
 

Pinde nr. 8 og 10 

Strikkefasthed (2 tråde) 10 m og 12,5 p = 10 cm på pind nr. 10 
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde 
Forkortelser 

 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = 

sammen 
Bemærk 

 
 

 

Der strikkes med 2 tråde. 

Modellen strikkes frem og tilbage i 5 stykker, som 
derefter sys sammen. 

Første og sidste m på alle p er kant-m, og skal strikkes r 
på alle p. 
 

Striberapport Der strikkes 2 p med hver farve i følgende rækkefølge: 
farve 116, 145, 883, 284, 426, 595, 228, 251, 80, 225 

 



 

 
Venstre forstykke: 

Slå 33 (36) m op med farve 116 på p 8 og strik 2 p rib (1 r, 1 vr).  

Skift til p 10 og glatstrikning (1.p er vr-s). Strik 1 p farve 116. 

Strik striberapport, indtil du har strikket 26 (30) p (= 13 (15) striber) mindre end 

ryggen. 

  

Her begynder indtagninger til v-hals: 

Tag så ind fra r-s således: Strik til der er 4 m tilbage på pinden, strik 2 r sm, 2 r.  

Gentag denne indtagning på hver 4. p i alt 7 (8) gange, samtidig med at du fortsætter 

i stribemønster.  

Du har nu 26 (28) m på pinden, som lukkes af, ikke for stramt, men heller ikke løst. 

 

Højre forstykke: 

Strikkes som venstre forstykke, indtil du når til v-hals indtagning. 

Her laves indtagningen i begyndelsen af pinden således: Strik 2 r, tag 1 ret løst af 

(som r), strik 1 r, træk den løse maske over.  

Gentag denne indtagning på hver 4. p i alt 7 (8) gange, samtidig med at du fortsætter 

i stribemønster.  

Du har nu 26 (28) m på pinden, som lukkes af, ikke for stramt, men heller ikke løst. 

 

Ærme: 

Slå 25 (27) m op med farve 116 på p 8 og strik 3 p rib (1 r, 1 vr).  

Strik nu 1 kantmaske-r og derefter strikkes udtagninger således: 2 r i hver m (ved at 

strikke m forfra og bagfra), indtil der er 1 m tilbage, 1 kantmaske-r (= 48 (52) m). 

Skift til p 10 og glatstrikning, samtidig med at du strikker stribemønster, til arb måler 

37 cm (eller ønsket længde). Luk løst af. 

 

Montering: 

Sy skuldrene sammen i hver side, så der er 10 (12) m på ryggen til hals. 

Sy ærmerne på, og sy derefter ærme- og sidesømme. 

Hæft alle ender. 


