
4624  Jakke i Dolce multi med kobberkanter 

 

Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 5 og 1 tråd Dolce og 1 tråd glitter 151 (165) 

179 (191) m og strik rib frem og tilbage således (1. p er arb.s vrangside): 1 km * 1 vr, 

1 r * gentag fra * til *, slut med 1 vr, 1 km. Strik i alt 4 cm rib. Bryd glittertråden og 

fortsæt kun i Dolce.  Skift til pinde 6. Fortsæt i glatstrik indenfor 3 m i hver side som 

hele tiden strikkes således fra retsiden: 1 km, 1 r, 1 vr, - strik til der resterer 3 m på 

pinden som strikkes 1 vr, 1 r, 1 km. Strik til arb måler 33 (34) 35 (36) og luk på 

næste p 1 m af til ærmegab således: 

Strik 37 (41) 44 (47) m forstykke, luk 1 m af til ærmegab, strik 75 (81) 89 (95) m 

ryg, luk 1 m af til ærmegab, strik 37 (41) 44 (47) m forstykke.  

Strik hver del færdig for sig. 

Ryg: Fortsæt lige op til 2 cm før hel længde. Strik nu rib over de midterste m således: 

Strik glat de første 21 (23) 26 (28) m, strik *1 vr, 1 r* over de næste 33 (35) 37 (39) 

m, slut med 1 vr, strik glat de sidste 21 (23) 26 (28) m. Fortsæt på denne måde de 

sidste 2 cm til hel længde. Sidste pind strikkes således: Strik glat frem til ribmaskerne 

– strik de næste 3 m rib – luk nakkens 27 (29) 31 (33) m, mens der strikkes rib, strik 

3 m rib og strik glat pinden ud. Lad skuldermaskerne hvile mens forstykkerne strikkes 

færdig. Der er i alt 24 (26) 29 (31) skulder masker til rest på hver side, de 3 m mod 

nakke på hver skulder er i rib.  

Forstykke venstre: Fortsæt med glatstrikning, og tag ind til v-udskæring ved at 

strikke – fra retsiden -  til der resterer 5 m, strik 2 dr r sammen, strik de 3 

forkantsmasker. Gentag indtagningerne på hver 2. p til der er 24 (26) 29 (31) m på 

pinden. Ved hel længde sættes m til hvile til skulder. 

Forstykke højre: Fortsæt i glat og tag ind til v-udskæring i starten af ret-pinden 

således: 3 forkantsmasker, 2 r sm, strik glat pinden ud.  

Størrelse: S (M) L (XL)   
Overvidde: 94 (103) 112 (119) cm   

Længde: 
 

54 (56) 58 (60) cm   

Garn: 

 

Cewec´s   Dolce Mohair (60% mohair/40% acryl)  

50 gram =150 m 
Glitter (85 % viscose, 15 % polyester)  

25 gram = 110 m 
Garnforbrug:  

Dolce multi 419 
Glitter kobber 8221 
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Pinde: 

 

Rundpind 5 og 6 – 80 cm. Rundpind 6 – 40 cm, 

strømpepinde 5 
Strikkefasthed 16 m glatstrik = 10 cm på pinde 6 

Forkortelser 
 

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

  
  



Gentag indtagningerne på hver 2. p til der er 24 (26) 29 (31) m på pinden. Ved hel 

længde, sættes m til hvile til skulder.  

OBS – læs hele ærmet igennem inden der strikkes.  

Ærmer: Slå 40 (42) 42 (44) m op på strømpepinde 5 og 1 tråd af hver kvalitet. Strik 

rundt i rib 1 r, 1 vr i alt 3 cm. Bryd glittertråden, og skift til lille rundpind 6. Fortsæt i 

glatstrik med Dolce og tag på 1. p ud jævnt fordelt til 60 (62) 66 (68) m. Strik til 

ærmet 15 cm. Start udtagninger. Tag 1 m ud på hver side af omgangens 1. og sidste 

m. Gentag udtagningerne når ærmet måler 20 cm og ved 25 cm = 66 (68) 72 (74) m. 

Strik til ærmet måler 43 (43) 42 (42) cm eller ønsket længde. 

Luk alle m af. Strik et ærme mere. 

Montering: Strik skuldrene sammen. Sy ærmerne i.  

Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.  

 

Design og opskrift: Sanne Lousdal  

 

 
   


