
Opskrift 3514/1 Cafe Tee 

 

 

Størrelse: 
 

S (M) L XL   

Overvidde: 
 

100 (110) 120 (130) cm   

Længde: 

 

55 (58) 61 (64) cm   

Garn: 

 

NOVARA (40% bomuld, 20% acryl, 40% microfiber – 

50 g = 150 m) og LINEA (34% hør, 29% bomuld, 37% 
viscose – 50 g = 215 m) fra Cewec 

 
Garnforbrug:  

NOVARA farve 8 
LINEA farve 2 

 

 

5 
4 

 

(6) 
(4) 

 

6 
5 

 

(7) ngl 
(5) ngl 

  

Pinde: 

 

Pinde nr. 4,5 mm 

Rundpind nr. 3,5 (60 cm) 
 

Strikkefasthed: 16 m mønster med 1 tråd NOVARA og 1 tråd LINEA 
holdt sammen = 10 cm på pind nr. 4,5   

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

 
Forkortelser: 

 

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret,  

vr = vrang, sm = sammen, sl o = slå om, indt = 
indtagning, udt = udtagning, arb = arbejdet 
1 r dr op = løft lænken mellem m på højre og venstre 

p og strik den drejet ret 
 

Bemærk: 
 

Der strikkes med 1 tråd NOVARA og 1 tråd LINEA holdt 
sammen gennem hele arb. 

Modellen strikkes nedefra i to stykker, skuldrene 
strikkes sammen. Der samles m op til ærmer, som 

strikkes på til sidst. 
 

Mønster: 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.p (r-side): slå om, *1 r, slå om*, gentag *-* resten 
af p. 

2.p: slip omslag, *1 r, slip omslag*, gentag *-* resten 
af p. 

3.-4.p: ret. 
5.p: *slå om, 2 r sm*, gentag *-* resten af p. 

6.-8.p: ret. 
9.-12.p: som 1.-4.p 

13.p: *2 r sm, slå om*, gentag *-* resten af p. 
14.-16.p: ret. 
Disse 16 p gentages gennem hele arb. 

 



Ryg: Slå 88 (96) 104 (112) m op på pind nr. 4,5 og strik 6 cm rib (1 r, 1 vr).  

Strik 1 p r og tag 8 m jævnt ind (= 80 (88) 96 (104) m). Strik 3 p r mere. 
Skift til mønster – bemærk: strik 2 m r i begge sider på hver p (kant-m). Disse m er 

ikke med i mønstret. 
Strik til 5 cm før hel længde. Lad de midterste 38 (42) 46 (50) m hvile på en tråd og 

strik hver skulder færdig for sig således: Luk 1 m af i halssiden i begyndelsen af p, i 
alt 3 gange (= 18 (20) 22 (24) m på skulderen). Strik lige op til hel længde og lad m 

hvile. 
 
Forstykke: Strik magen til ryggen til arb måler 28 (30) 32 (34) cm. Del arb midt på 

forstykket (= 40 (44) 48 (52) m på hver side) og strik hver side for sig. Strik nu V-
udskæring således: Luk 1 m af i begyndelsen af p i halssiden til der er 18 (20) 22 (24) 

m tilbage. Strik lige op til hel længde, og lad m hvile. Strik den anden side magen til. 

Strik skuldersømmen sammen således: Læg forstykkets og ryggens skulder-m, ret 

mod ret, og strik 1 m fra forstykket og 1 m fra ryggen sm, samtidig med der lukkes 

af. Pas på ikke at stramme.  

Halskant: Saml m op på rundpind nr. 3,5 - begynd ved venstre skulder. Saml 54 

(56) 58 (60) m op langs V, 1 m midt i V (markér denne midter-m), 54 (56) 58 (60) m 
langs V, 7 (7) 7 (7) m hen til ryggens hvilende m, strik dem r og strik de midterste 2 

m sm, så 7 (7) 7 (7) m hen til skulder (= 160 (168) 176 (184) m). Markér omg’s 
begyndelse og strik halskant således: Strik rib (1 r, 1 vr) til 2 m før den markerede m, 

2 r dr sm, 1 r (den markerede m), 2 r sm, rib resten af omg. 
Strik 4 cm rib med indt. (vær opmærksom på, at ribben passer omkring den 

markerede m). Luk af i rib. 
 

Ærmer: Mål 19 (20) 21 (22) cm ned fra skulderen på både ryg og forstykke og sæt 
mærker (til at markere ærmets dybde). Saml 66 (70) 74 (78) m op (= 33 (35) 37 

(39) masker på hhv. forstykke og ryg). Strik 3 p r (1.p er vr-side-p) og skift til 
mønster. Når ærmet måler ca. 9 (9) 10 (10) cm, strikkes der 4 cm rib (1 r, 1 vr). Luk 

af i rib 
 

Montering: Hæft ender, sy ærme- og sidesømme. 
Vask arb (se vaskeanvisning på banderole) og læg det fladt til tørre i de opgivne mål 

på håndklæde. 
 

Cewec Design  


