
Opskrift 4612 Teen sweater i dobbelt Dolce 

 
 

Ryg/ forstykke:  Slå op med rundpind 9 og dobbelt garn - 72 (80) 86 (90) m og 
strik rundt i rib, *1 r, 1 vr*. Strik i alt 3 omg rib. Skift til rundpind 10 og glatstrikning 

og tag på 1. omg ud jævnt fordelt til 78 (84) 90 (96). Strik rundt i glatstrik til arb 
måler 29 (31) 29 (31) cm. Luk 4 m i hver side således: Luk de 2 første m på 
omgangen, strik 35 (38) 41 (44) m, luk 4 m af, strik 35 (38) 41 (44) m, luk de sidste 

2 m af.  
Læg arb til side og strik ærmerne. 

 
Ærmer:   Slå op med strømpepinde 9 -16 (18) 20 (22) m og strik rundt i 
rib *1 r, 1 vr*. Strik i alt 3 omg. Skift til strømpepind 10 og tag ud jævnt fordelt til 26 

(28) 30 (32) m. Strik rundt i glatstrik til ærmet måler 34 (37) 40 (42) cm. Luk 4 m af 
på ærmets underside, og læg ærmet til side og strik et mere. Der er 22 (24) 26 (28) 

m til rest 
 

Bærestykke:  Sæt ærmerne ind på ryg/forstykke med de aflukkede m mod 

hinanden. Ryg/ærme, ærme/forstykke – forstykke/ærme, ærme/ryg = 114 (124) 134 

(144) m. Skift til rundpind 9 og strik 1 omg glatstrik samtidig med der strikkes 2 m r 

sammen i hver sammenføjning mellem ryg/ærme, ærme/forstykke, forstykke/ærme, 

ærme/ryg. = 110 (120) 130 (140) m. Fortsæt i rillemønster med halv-patent-masker 

således: 

 

 

 

Størrelse: 
 

 

6  

 

(8)  

 

10  

 

(12) 

 

år 

 

Overvidde: 76 (84) 92 (96)  Cm 
 

 

Længde: 
 

46 (48) 50 (52) cm  

Garn: 

 

Cewec´s Dolce (60% kid mohair,40% acryl)50 g=150 m 

Garnforbrug fv 253:  

 

4 (5) 6 (6) ngl  

Pinde: 
 

Rundpinde og strømpepinde 9 og 10 

Strikkefasthed: 10 m = 10 cm på pinde 10 
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde 
Forkortelser: 
 

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

Bemærk: 
 

Der strikkes med 2 tråde gennem hele arbejdet. 
 

  



1. omg. Strik 4 r, 1 patentmaske (strik 1 r i den underliggende m, = m for forrige 

omgang. 

2. omg: Strik alle masker vrang. 

Gentag disse 2 omg til der er strikket 8 (10)10 (12) omg = 4 (5) 5 (6) riller 

*Strik 1 r, 2 r sm, 1 r, 1 patentmaske*. Gentag fra * til * omgangen rundt.  

Der er nu 88 (96) 104 (112) m på omgangen.  

Der er nu 3 r m mellem patentmaskerne på omgangen. 

Strik igen omgangene 1 og 2, men med 3 m imellem patentmaskerne til der er 

strikket yderligere 10 (10) 12 (12) omg = 5 (5) 6 (6) riller. Strik indtagninger således: 

*1 r, 2 r sm, 1 patentm* gentag fra * til * omg rundt = 66 (72) 78 (84) m på 

omgangen. Gentag omg 1 og 2, med 2 m mellem patentmaskerne, til der er strikket 6 

(6) 8 (8) omg = 3 (3) 4 (4) riller. Tag ind således:  

*2 r sm, 1 patentm* gentag fra * til * omg rundt = 44 (48) 52 (56) m på omgangen.  

Skift til strømpepinde 9 og strik rundt i rib, *1 r, 1 vr* gentag fra * til * i alt 2 (2) 3 

(3) cm rib. Luk af i rib. 

Montering: Sy det lille hul under ærmerne. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige 

stykker og lad det tørre. 
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