
Opskrift 4610 Stjernesweater til piger i DOLCE 
 

Størrelse:  4/5 (6/8) 10/12 (14/16) år 
 

Mål: 

Vidde, ca.: 
Længde:  

 

 

68 
42 

 

(77) 
(47) 

 

84 
52 

 

(87) cm – målt lige under ærmegabene 
(57) cm – målt midt foran 

Garn: 

 

Cewec DOLCE (60% kidmohair, 40 % acryl) 50 g = 150 g 

 
Garnforbrug: 
fv. 334 

 

 
3 

 
(3) 

 
4 

 
(4) ngl 

Pinde: Rundpinde nr. 6 (40 og 80 cm) og nr. 4½ (60 eller 80 cm) 

 
Strikkefasthed: 15 m og 22 p i glatstrikning på p nr. 6 = 10 x 10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 

grovere pinde. 
 

 
Særlige forkortelser:  
m = masker / r = ret / vr = vrang /p = pind / omg = omgang / dr = drejet / sm = 

sammen / sl o = slå om pinden / arb = arbejdet / * * = gentag mellem stjernerne 
Elastisk aflukning: Strik 2 m, *stik venstre p gennem de to m på højre p og strik 

dem r, strik 1 r*, gent * - *. 
 
Diagram: Tomt felt = r  

O = sl o 
/ = 2 r sm 

\ = 2 r dr sm 
x = 3 r sm: tag 2 m løst af, en ad gangen, strik næste m r og træk de løse over. 
OBS: Det er kun de ulige omg, der er beskrevet i diagrammet. Alle lige omg strikkes 

r! 
 

Bemærk: Sweateren strikkes oppefra og ned. 
 
 

Bærestykke: Slå 44 (48) 52 (52) m op på den korte rundpind nr. 6 og strik 1 omg r. 
Strik nu hulmønster efter diagrammet. Skift til den lange rundpind når det er 

passende. 
Strik 1 (2) 4 (8) omg r efter diagrammet (= 154 (168) 182 (182) m). 

Del op til krop og ærmer således: Strik r over de første 47 (52) 57 (57) m 
(bagstykke), sæt de næste 30 (32) 34 (34) m på tråd (ærme), slå 4 (6) 6 (8) nye m 
op og strik over forstykkets 47 (52) 57 (57) m, sæt de næste 30 (32) 34 (34) m på 

tråd (ærme), slå 4 (6) 6 (8) nye m op (= 102 (116) 126 (130) m). 
Strik lige ned over de 102 (116) 126 (130) m til arb måler 18 (21) 25 (27) cm (eller 

ønsket længde minus 4 (5) 5 (5) cm) fra ærmegabet. 
Skift til rundpind nr. 4½ og strik 10 (12) 12 (12) omg rib (1 r, 1 vr). 
Luk af i mønster. 

Ærmer: Sæt ærmernes m på rundpind nr. 6 (40 cm). Sæt garnet til nederst midt i 



ærmegabet, tag 2 (3) 3 (4) m op, strik over ærmets m, tag 2 (3) 3 (4) m op (= 34 
(38) 40 (42) m). 

Strik lige ned til ærmet måler 26 (30) 33 (35) cm (eller ønsket længde minus 4 (5) 5 
(5) cm). På sidste omg tages jævnt ind til 28 (32) 36 (36) m. Skift til strømpepinde nr. 
4½ og strik rib som på nederst på blusen. 

Montering: Tag 54 (56) 60 (64) m op i halskanten med strømpepinde nr. 4½ og strik 
10 (12) 14 (16) omg rib (1 r, 1 vr). Lav elastisk aflukning. Sy halskanten ned inde i 

halsudskæringen med elastiske sting. 
Hæft ender og pres sweateren let under et fugtigt stykke. 
 

                                                                                                     
 

 
 
 

 
Design: Sisse Chytræus 


