
Opskrift 1131 Stjerneskud 

 
Ryg: Slå 98 (108) 118 (128) 138 m op med MIRANDA på pind nr. 3 og strik 6 p r = 3 
r-riller. Skift til pind nr. 4 og strik 1 p r, hvor der tages 19 (21) 23 (25) 27 m jævnt ud 

(= 117 (129) 141 (153) 165 m). Strik stjernemønster til arb måler 54 (56) 58 (60) 62 
cm. Lad arb hvile. 

 

Størrelse: 
 

S (M) L (XL) XXL  

Overvidde: 
 

90 (100) 110 (120)  130 cm  

Længde: 

 

54 (56) 58 (60) 62 cm  

Garn: 

 

MIRANDA (45% bomuld, 23% hør, 32% akryl - 50 g = ca. 145 

m) og  
GLITTER PRINT (85% viscose, 15% polyester – 25 g = 110 m) 

fra Cewec 
 

Garnforbrug:  
MIRANDA fv 44 

GLITTER PRINT fv 1 
 

 
8 

1 

 
(9) 

(1) 

 
9 

1 

 
(10) 

(1) 

 
10 ngl 

1 ngl 

 

Pinde: 
 

Rundpind (40 cm) og pind nr. 3 
Rundpind (40 cm) og pind nr. 4 

 
Strikkefasthed: 26 m mønster = 10 cm på pind nr. 4   

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde 

 
Forkortelser: 

 

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

sammen, sl o = slå om, arb = arbejde 
 

Særlige masker: 

 

I stjernemønstret bruges to særlige m: 

db-vr = dobbeltvrang: slå garnet om p 2 gange (så m bliver 
ekstra lang på efterfølgende p). Der strikkes klynger af 5 db-vr. 

Stjerne-m = De 5 db-vr flyttes én ad gangen til højre p, mens 
det ene omslag slippes (så m bliver ekstra lange), flyt dem 

tilbage til venstre p og strik dem således: 5 r dr sm, lad m blive 
på venstre p, slå om, 5 r dr sm, lad m blive på venstre p, slå om, 

5 r dr sm, tag m af venstre p. 
 

Stjernemønster: 
(gentages) 

1.p (vr-side): 2 vr, *5 db-vr, 1 vr*, gentag *-* til der er 1 m 
tilbage, 1 vr. 

2.p: 2 r, *stjerne-m, 1 r*, gentag *-* til der er 1 m tilbage, 1 r. 
3.p: 5 vr, *5 db-vr, 1 vr*, gentag *-* til der er 4 m tilbage, 4 vr.  

4.p: 5 r, *stjerne-m, 1 r*, gentag *-* til der er 4 m tilbage, 4 r. 
 

Bemærk: Modellen strikkes frem og tilbage i 4 stykker, der sys sammen til 
sidst. 



Forstykke: Slå 98 (108) 118 (128) 138 m op med MIRANDA på pind nr. 3 og strik 6 

p r = 3 r-riller. Skift til pind nr. 4 og strik 1 p r, hvor der tages 19 (21) 23 (25) 27 m 
jævnt ud (= 117 (129) 141 (153) 165 m). Strik stjernemønster til arb måler 44 (46) 

48 (50) 52 cm. På næste vr-p lukkes de midterste 27 (31) 35 (39) 43 m til hals (i glat 
og IKKE i mønster), og hver side strikkes færdig for sig. Obs, når der ikke er m nok 

til et helt mønster, strikkes m glat! (= 45 (49) 53 (57) 61 skulder-m på hver 
side). 

I halssiden lukkes der i begyndelsen af hver 2.p for 3-3-2-1-1-1 (3-3-2-2-1-1-1) 3-3-
3-2-2-1-1 (3-3-3-2-2-2-1-1) 3-3-3-3-2-2-1-1-1 m (= 34 (36) 38 (40) 42 skulder-m). 
Fortsæt lige op i mønster til forstykket er lige så højt som ryggen. Lad m hvile (evt. 

på en holder), og strik den anden side på samme måde – blot spejlvendt. 
Læg nu forstykke og ryg ret mod ret og strik skuldrene r sammen og luk af. De 49 

(57) 65 (73) 81 m i nakken sættes på en tråd eller maskeholder. 
 

Ærme: Slå 75 (84) 84 (93) 93 m op med én tråd MIRANDA og én tråd GLITTER 
PRINT holdt sammen på pind nr. 3 og strik 6 p ret = 3 r-riller. Fortsæt med én tråd 

MIRANDA alene. Skift til pind nr. 4 og strik 1 p r, hvor der tages 24 (27) 27 (30) 30 m 
jævnt ud (= 99 (111) 111 (123) 123 m). Strik stjernemønster til ærmet måler 30 

(32) 32 (34) 34 cm. På næste vr-p lukkes af i vr. Strik endnu et ærme magen til.  
 

Montering: Mål fra skuldersømmen og ned af sidesømmen for at markere 
ærmegabet, ca. 20 (22) 22 (24) 24 cm ned på hver side af skuldersømmen. Fold 

ærmet på langs og markér midten. Sæt markeringen til skuldersømmen og sy ærmet 
til sidesømmen. Sy ærme- og sidesømme. 

Halskant: Sæt ryggens hvilende m på den korte rundpind nr. 4. Med MIRANDA og 
pind nr 4 samles 98 (105) 112 (119) 126 m op langs resten af halsudskæringen, og 

markér omg’s begyndelse. Skift til rundpind nr. 3 og strik halskant med én tråd 
MIRANDA og én tråd GLITTER PRINT holdt sammen. 
På 1.p tages jævnt ind således: *1 vr, 2 vr sm*, gentag *-* hele omg (= 98 (108) 

118 (128) 138 m). Strik *1 omg r, 1 omg vr*, gentag *-* i alt 2 gange. Luk af i r. 
  

Vask arbejdet efter vaskeanvisningen på banderolen, og lad det tørre udstrakt i de 
angivne mål. 

   
Design og opskrift: Strombski 


