
Opskrift 4619/2 Shades of spring 

 
Stribemønster ryg/forstykker:  
12 cm med dobbelt blå fv 179 
12 cm med 1 tråd terracotta fv 335 og 1 tråd pudderrosa fv 145 
12 cm dobbelt pudderrosa fv 145 
12 cm med 1 tråd pudderrosa fv 145 og 1 tråd lys blå fv 080 
12 cm med dobbelt lys blå fv 080 

Stribemønster ærmer:  
10 cm 1 tråd terracotta fv 335 og 1 tråd pudderrosa fv 145 
10 cm med dobbelt pudderrosa fv 145 
10 cm 1 tråd pudderrosa fv 145 og 1 tråd lys blå fv 080 
10 cm med dobbelt lys blå fv 080 

 

Ryg/forstykker: Slå 124 (132) m op med rundpind 8 og dobbelt blå -  og strik 2p rib 
(1r,1vr). Skift til p 10 og glatstrikning (OBS 1. p er arb.s vrangside og strikkes vrang) 
Strik til arb måler 12 cm, og skift til fv 335/145 (se stribemønster til ryg/forstykke). 
Fortsæt som beskrevet under stribemønster til arb måler 36 (34) cm. Del arb til ryg 
og forstykke med 60 (64) m til ryggen, og 32 (34) m til hvert forstykke. Strik hver del 
færdig for sig.  

 
Ryg: Når arb måler 60 cm (begge str) lukkes de midterste 10 (12) m til nakke, og de 
25 (26) m i hver side sættes til hvile til skulder. 

Størrelse: S/M (L/XL) 
 

    

Overvidde: 120 (132) Cm 
 

   

Længde: 
 

60 (60)     

Garn: 
 

Cewec´s Dolce (60 % kid mohair, 40 % polyamid, 
50 g = 150 m)  

Garnforbrug 
Mørk blå fv 179: 
Terracotta fv 335: 
Lys blå fv 080: 
Pudderrosa fv 145:  
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Pinde 
 

Rundpinde 8 og 10  

Strikkefasthed 10 m glatstrik med dobbelt garn = 10 cm på pinde 10 
Forkortelser 
 

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

Bemærk 
 
 
 

Ryg og forstykke strikkes i et stykke, frem og tilbage på 
rundpinden op til ærmegabet. Ærmerne strikkes frem og 
tilbage på rundpinden og sys sammen til sidst.  
Strik med dobbelt garn gennem hele arbejdet.  



Venstre forstykke: 32 (34) m. Start indtagninger til v-hals: Strik til der resterer 4 
masker på pinden, strik 2 r sm, 2 r. Gentag indtagningerne på hver 4. p i alt 7 (8) 
gange. Ved samme højde som på ryggen, sættes de 25 (26) m på en nål til hvile. 

Højre forstykke: Strikkes som venstre, men indtagningerne ligger i begyndelse af 
retsidepinden og strikkes således: Strik 2 r, tag 1 ret løst af (som r), strik 1 r, træk 
den løse maske over.  
 

Ærme: Slå 25 (27) m op med på p 8 med 1 tråd terracotta og 1 tråd pudderrosa. 
Strik strik 5 p rib (1r, 1vr).  
Strik nu 1 kantmaske og derefter strikkes der r - to masker i hver maske (ved at 
strikke masken forfra og bagfra), indtil der er 1 m tilbage, 1 kantmaske (= 48 (52)m). 
Skift til p 10 og glatstrikning, og striber efter beskrivelsen til ærmer. Når 
stribemønsteret er strikket lukkes løst af 

Montering: Strik skuldrene sammen, ved at lægge stykker ret mod ret. Sæt 
maskerne på 2 pinde, og med en 3. p, strikkes 1 m fra hver del ret sammen, samtidig 
med der lukkes af. Sy ærmerne på og hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og 
lad det tørre.  

 

Design: Cewec 


