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UNIQUE SWEATER 

OPSKRIFT 4639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størrelse: S (M) L (XL)   

Overvidde: 94 (101) 111 (120) cm   
Længde: 

 

56 (58) 60 (62) cm   

Garn: 

 

CEWEC´s Dolce og Dolce Multi (60% Kid mohair, 40% 

acryl 50 gram = 150 m) 
Garnforbrug:  
Dolce fv 426 

Dolce Multi fv 603 

 
3 

3 

 
(3) 

(3) 

 
4 

4 

 
(4) ngl 

(4) ngl 
 

  

Pinde: 
 

Rundpind 5 og 5½ - 40 og 80 cm. Strømpepinde 5 og 5½ 
 

Strikkefasthed: 17 m glatstrik = 10 cm på pinde 5½ 

Forkortelser: 
 

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

Info: 
 
 

 

Blusen strikkes nedefra op på rundpind, deles ved 
ærmegab, og strikkes færdig frem og tilbage. Skuldrene 
strikkes sammen. Masker til ærmer samles op i 

ærmegabskanten, og strikkes oppefra og ned. Blusen er 
dermed monteringsfri 
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OPSKRIFT 
 
 

 
Ryg/forstykke: Slå op med Dolce Multi og rundpind 5 160 (172) 188 (204) m og strik rundt 

i stribet perlerib således:  
1. omg: Strik 1 r, 1 vr omg rundt 
2. omg: Strik alle m ret 

3. omg: med ensfarvet: strik 1 r, 1 vr omg rundt 
4. omg: med ensfarvet: Strik alle m ret.  

 
Strik i alt  8 omg perlerib i striber.  
Skift til rundpind 5½ og fortsæt i glatstrik med striber. 

Stribemønster:  *2 omg multifarvet, 2 omg ensfarvet*.  
Sæt et mærke i hver side med 80 (86) 94 (102) m til hver del, ryg og forstykke. Strik til arb 

måler 10 cm. Start ind/udt til detaljemønster på forstykket. – OBS – indtagningsomgangene 
skal ligge på 2. pind af en stribe, reguler evt ved de 10 cm, ved at strikke en omg ekstra.  
 

Fortsæt således: Placer 4 maskemarkører på forstykket således: Sæt en markør på hver side 
af de 34 midterste m, placer yderligere 2 markører på hver side af de midterste 10 m. Strik 

nu således: *Strik frem til 2 m før første markør, strik 2 r sm, flyt markør til højre pind, strik 
12 m ret, flyt markør,  tag 1 m ud ved at samle lænken op og strikke den dr r, strik glat frem 

til næste markør, tag 1 m ud på samme måde som før, flyt markør,  strik 12 m glat frem til 
sidste markør, flyt markøren, strik 2 m dr r sm, strik omg færdig i glatstrik*. Skift til den 
anden farve og strik 1 omg glat. 

Strik fra * til * med ny farve og strik derefter en omg glat. 
Strik på denne måde med ind/udt på hver 2. omg til først og sidste markør ikke kan flyttes 

mere = den skrå detalje rammer side-mærket. Derefter fortsættes lige op i glatstrik. – 
SAMTIDIG når arb måler 20 (21) 22 (23) cm FØR hel længde, deles arb til ryg/forstykke ved 
sidemærkerne og strikkes færdig frem og tilbage. – OBS – på største str nås ærmegab FØR 

mønsteret foran er helt færdigt. Vær da opmærksom på, at ind/udt ligger på retside pinden.  
 

Ryg: 80 (86) 94 (102) m på pinden. Fortsæt lige op i stribemønster til arb 
måler 2 cm før hel længde. Sæt de midterste 30 (32) 36 (38) m på en nål til nakke, og strik 
hver del færdig for sig. Luk på næste pind, for 1 m ved nakken 

= 24 (26) 28 (31) m til rest til skulder, som sættes på en nål ved hel længde.  
Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt.  

 
Forstykke: Strik stribemønster til arb måler 12 cm før hel længde. Sæt de midterste 20 (22) 

26 (28) m på en nål til hals, og strik hver side færdig for sig. Luk yderligere ved halsen, i hver 

side, på hver 2. p for: 3,2,1 m = 24 (26) 28 (31) til rest til skulder, som sættes på en nål ved 

hel længde. Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt. 

Strik skuldrene sammen således. Sæt alle hvilende skuldermasker på pinde. Vend arb om til 

vrangsiden. Strik hver skulder sammen således: - Læg arb ret mod ret, og strik med en ekstra 

pind, 1 m fra hver del - ryg/forstykke ret sammen, samtidig med der lukkes af. Gør ligesådan 

med den modsatte skulder. 
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Ærmer: Med lille rundpind 5½ og multifarvet samles 68 (74) 78 (82) m op rundt i 

ærmegabskanten. Strik stribemønster som før 2 omg af hver farve. Start indtagninger. Strik de 

2 første m på omg dr r sm, strik til der resterer 2 m på omgangen, strik 2 r sm. Gentag 

indtagningerne på hver 2 (1½) 1½ (1½) cm. til der er taget ind 10 (11) 12 (12) gange og der 

er 48 (52) 54 (58) m på omgangen. Når rundpinden bliver for stor, skiftes til strømpepinden. 

Strik til ærmet måler 20 (20) 19 (19) cm. Ved næste farveskift skiftes til strømpepinde 5 og 

der strikkes 4 omg rib * 1 r, 1 vr* - Skift tilbage til strømpepinde 5½ og fortsæt i glatstrik, og 

tag på denne omg ud – jævnt fordelt til - 54 (56) 60 (62) m. Fortsæt lige ned til ærmet måler 

ca 41 (41) 40 (40) cm – slut med 2 omg multi. Fortsæt på strømpepinde 5½ med 8 omg 

perlerib. Perlerib startes med 2 omg råhvid, 2 omg multi, 2 omg råhvid, 2 omg multi – luk af i 

rib 1 r, 1 vr med multi.  

Strik det andet ærme på samme måde.  

 

Hals: Saml op med lille rundpind 5 og multi masker jævnt rundt i halsen. De hvilende m 

strikkes ret. Maskeantallet skal være deleligt med 2. Ca 96 (100) 100) 104 m. Strik 1 omg rib 

med multi, 1 r, 1 vr. Fortsæt med perlerib, MEN start med den glatte omgang med råhvidt, 

derefter 1 omg rib med råhvid, - og fortsæt med 2 omg multi, 2 omg råhvid, 1 omg multi, luk 

af i multi mens der strikkes rib, 1 r, 1 vr.  

Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.  

 
 

Design og opskrift: CEWEC Designteam - 1. udgave jan. 2022 

 

Deler du billeder af din CEWEC strik på Instagram - vil det glæde os at du tagger #cewec #ceweccph #yarnbycewec 
 


