
Opskrift 4629 Rosa 

Størrelse: 
 

S (M) L (XL)   

Overvidde: 
 

110 (120) 130 (140) cm   

Længde: 
 

55 (58) 58 (62) cm   

Ærmelængde: 
 

42 (42) 42 (42) cm   

Garn: 
 

DOLCE (60% kid-mohair, 40% acryl – 50 g = 150 m) og 
ANISIA (76% kidmohair, 24% polyamid – 25 g = 235 m) 
og GLITTER (85% viscose, 15 % polyester – 25 = 110 m) 
fra Cewec 
 

Garnforbrug:  
DOLCE farve 337 
ANISIA farve 44 
GLITTER farve 8209 
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Pinde: 
 

Rundpinde (40 & 60 cm) nr. 4,5 og 7 mm 

Strikkefasthed: 12 m perlestrik i DOLCE + ANISIA strikket sammen = 10 
cm på pind nr. 7.   
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: 
 

Modellen strikkes nedefra i ét stykke. Der deles til ryg og 
forstykker ved ærmegab, og de strikkes hver for sig. Der 
samles op til ærmer i ærmegabet og strikkes ned til ønsket 
længde. 
Der strikkes med to tråde gennem hele arbejdet. 
Ribkanterne strikkes i 1 tråd ANISIA og 1 tråd GLITTER, 
mens resten strikkes i 1 tråd ANISIA og 1 tråd DOLCE. 
 

Perlestrik: 
 
 
Ærmemønster: 
 
 
 
 
 

1.p: *1 r, 1 vr*, gentag *-* hele p. 
2.p: strik r over vr og vr over r. 
 
Tæl mønstret ud, så midterste m (i 
skuldersammensyningen) er 1 r. 
1.omg: *3 vr, 1 r*, gentag *-* hele omg. Vær 
opmærksom på midter-m, som skal være r. 
2.omg: *3 vr, 1 r i m under m på p*, gentag *-* hele 
omg. 



Krop: Slå 132 (144) 156 (168) m op på rundpind nr. 4,5 med 1 tråd ANISIA + 1 tråd 
GLITTER og strik 4 cm rib (1 r, 1 vr) frem og tilbage. Skift til pind nr. 7 og fortsæt 
med 1 tråd ANISIA + 1 tråd DOLCE i perlestrik. Når kroppen måler 36 (38) 38 (40) 
cm, deles arbejdet til forstykker og ryg (33 (36) 39 (42) m (forstykke), 66 (72) 78 
(84) m (ryg) og 33 (36) 39 (42) m (forstykke).  
 
Ryg: Strik til arbejdet måler 19 (20) 20 (22) cm fra delingen, luk de midterste 24 
(24) 24 (24) m og lad de yderste 21 (24) 27 (30) m i hver side hvile (til skulder). 
 
Forstykker: Strik til forstykket er lige så højt som ryggen og lad de yderste 21 (24) 
27 (30) m i ærmesiden hvile (skulder). Fortsæt i perlestrik på de resterende 12 (12) 
12 (12) m (til halskant i nakken) – strik 14 (14) 16 (16) p og lad m hvile. 
Strik det andet forstykke magen til og strik de to strimler sammen således: Læg m 
mod hinanden r mod r, strik 1.m fra den ene p sammen med 1.m på den anden p, 
gentag og luk af undervejs. 
Skuldre: Læg ryg og forstykker mod hinanden, strik skulder-m sammen og luk af 
undervejs. 
Halskant: Sy halskantstrimlen til nakkens aflukkede m. 
 
Ærmer: Saml m op til ærme i ærmeåbningen på den korte rundpind nr. 7 med 1 tråd 
ANISIA + 1 tråd DOLCE. Begynd nederst i ærmeåbningen og saml 30 (31) 31 (33) m 
op til skulderen, så 1 m i skuldersamlingen, og derefter 30 (31) 31 (33) m ned til 
omg’s begyndelse (= 61 (63) 63 (67) m). Tæl mønstret ud, så m i skuldersamlingen 
bliver r og strik lige ned i ærmemønster til ærmet måler 35 cm (eller ønsket længde 
minus 7 cm). Skift til den korte rundpind nr. 4,5 og 1 tråd ANISIA + 1 tråd GLITTER 
og strik 7 cm rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib. 
 
Montering: Hæft ender, fugt arbejdet let og spænd det ud i angivne mål. Lad det 
tørre. Se vaskeanvisning på bandarole. 
 
Design Cewec 
 
 


