
 
 
Opskrift 4638 Kort & godt 
 

Størrelse: 
 

S (M) L (XL)   

Overvidde: 
 

96 (106) 116 
 

(126) cm    

Længde (ca.): 
 

52 (54) 56 (58) cm   

Garn: 
 

DOLCE (60% kidmohair, 40% acryl) og ANISIA (76% 
kidmohair, 24% polyamid, 25 g = 235 m) fra Cewec 
 

Garnforbrug:  
DOLCE farve 426 
DOLCE farve 335 
DOLCE farve 339 
ANISIA farve 31 
ANISIA farve 38 
ANISIA farve 29 
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Pinde: 
 

Rundpinde (60 cm) nr. 4½ og 7 mm 
 

Strikkefasthed: 18 m mønster med én tråd af hver kvalitet holdt sammen = 
10 cm på pind nr. 7 mm.    
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde. 
 

Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret, vr = vrang, 
sm = sammen, dr = drejet, arb = arbejdet, indt = 
indtagning, beg = begyndelse, gb = garnet bag arb, gf = 
garnet foran arb 
 
kant-m = tæller ikke med i mønster, 1.m tages løs af, sidste 
m strikkes dr r. Dette gælder alle pinde! 
 

Bemærk: 
 

Trøjen strikkes frem og tilbage i krop og ærmer op til 
ærmegab. Herefter samles delene og bærestykket strikkes 
sammen. 
 
Meleringen opnås ved at strikke én tråd af hver kvalitet holdt 
sammen i følgende kombinationer: 
Farve 1: DOLCE farve 339 + ANISIA farve 29 
Farve 2: DOLCE farve 426 + ANISIA farve 31 
Farve 3: DOLCE farve 335 + ANISIA farve 38 
 
Farve 3 bruges til kanter, mens farve 1 og 2 laver mønstret 
på trøjen. 
 

Mønster 
(gentages) 
 

1.p (r-side): farve 1: r – HUSK kant-m på alle p! 
2.p: farve 1: r 
3.p: farve 2: *1 r løs af gb, 1 r*, gentag *-*, slut med 1 r løs 
af gb. 
4.p: farve 2: *1 r løs af gf, 1 r*, gentag *-*, slut med 1 r løs 
af gf. 



 
 
 
 
Krop: Slå 175 (191) 209 (225) m op på pind nr. 4½ med farve 3. Strik 9 (9) 10 (10) 
cm rib (1 r, 1 vr). Skift til pind nr. 7 og strik mønster, til kroppen måler 27 (28) 29 
(30) cm, afslut med r-side-p. På næste p lukkes af til ærmegab således: Strik 39 (43) 
47 (51) m, luk de næste 7 m af, strik til der er 83 (91) 101 (109) m på højre p, luk 7 
m af, strik de sidste 39 (43) 47 (51) m og lad arb hvile. 
 
Ærme: Slå 57 (61) 65 (69) m op på pind nr. 4½ med farve 3 og strik rib som på 
kroppen (frem og tilbage). Skift til pind nr. 7 og strik mønster - på 1.p tages jævnt ud 
til 63 (69) 75 (81) m. Strik lige op til ærmet måler ca. 40 cm og luk af til ærmegab 
således: Luk 4 m af i beg af de næste 2 p (= 55 (61) 67 (73) m). OBS: Vær 
opmærksom på at stoppe på samme mønsterpind som på kroppen. 
 
Bærestykke: Strik delene sammen i mønster således: Strik m på højre forstykke til 
der er 2 m tilbage, placér markør, strik de sidste 2 m, strik 2 m på 1.ærme, placér 
markør, strik ærmets m til der er 2 m tilbage, placér markør, strik de sidste 2 m, strik 
2 m på bagstykket, placér markør, strik bagstykkets m til der er 2 m tilbage, placér 
markør, strik de sidste 2 m, strik 2 m på 2.ærme, placér markør, strik ærmets m til 
der er 2 m tilbage, placér markør, strik de sidste 2 m, strik 2 m på venstre forstykke, 
placér markør, strik resten af venstre forstykke. OBS: De 4 m der er afgrænset af 
markører strikkes r på alle p (= 271 (299) 329 (357) m). 
Placér markør i begge sider af forstykket (markerer begyndelsen af V-udskæring). 
Strik nu raglan-indt og V-udskæring således:  
1.p (r-side): 2 r dr sm, *mønster til 2 m før markør, 2 r dr sm, flyt markør, 4 r, flyt 
markør, 2 r sm*, gentag *-* 3 gange, mønster til der er 2 m tilbage, 2 r sm (= 10 m 
indt). 
2.p: strik mønster 
Strik disse 2 p i alt 15 (17) 18 (20) gange (= 121 (129) 149 (157) m). 
Fortsæt nu med raglan-indt således:  
1.p (r-side): *mønster til 2 m før markør, 2 r dr sm, flyt markør, 4 r, flyt markør, 2 r 
sm*, gentag *-* 3 gange, mønster resten af p (= 8 m indt). 
2.p: strik mønster 
Strik disse 2 p 6 (7) 9 (10) gange (= 73 (73) 77 (77) m). Lad arb hvile. 
 
Forkant: Begynd nederst på højre forstykke og strik m op på pind nr. 4½ med farve 
3 således: Strik 44 (46) 48 (50) m op til V-udskærings-markør, så 46 (48) 50 (52) m 
langs højre forstykkes V-udskæring, strik de hvilende m r – tag 8 m ind jævnt fordelt 
(ved at strikke 2 r sm), strik 46 (48) 50 (52) m op langs venstre forstykkes V-
udskæring og til sidst 44 (46) 48 (50) m fra V-udskærings-markør til opslagskant (= 
245 (253) 265 (273) m). Strik 2 cm rib (1 r, 1 vr), Strik nu knaphul på højre 
forstykke 2 m under V-udskærings-markør således: 2 m sm, slå om 2 gange, 2 m dr 
sm. På næste p strikkes de 2 omslag med i rib-mønster. Strik i alt 4 cm rib og luk af i 
rib uden af stramme. 
 
Hvis du ønsker en længere & godt i stedet, strikkes den ønskede længde før 
ærmegab. 
 
Kort & godt ønskes du gode strikketimer. 
 
Design for Cewec 
 


