
Opskrift 4620 Vest i Dolce 

 
Ryg/forstykke:  
Slå op med rundpind 4½ 154 (170) 186 (198) 214 m og strik rundt i rib *1 r, 1 vr* i 
alt 5 cm. Sæt en mærketråd i hver side med 77 (85) 93 (99) 107 m til ryg/forstykke. 
Sæt dernæst 2 mærketråde om de midterste 15 m på forstykket. 
Fortsæt således med rundpind 5:  
1. omg: Strik glat frem til de 15 markerede m, strik disse: 1 vr, * 1 patentmaske, 1 
vr * Gentag fra * til * over de 15 markerede m. Fortsæt i glat omgangen rundt. 
2. omg: Strik glat frem til de markerede midtermasker, som strikkes 1 vr * 1 r, 1 vr * 
gentag fra * til * over de markerede masker. 
Gentag omg 1 og 2 til arb måler 27 (28) 29 (30) 31 cm. Næste omgang skal være en 
omg 1. 
Nu deles arbejdet til v-udskæring således: 
Strik frem til 1 m før midterste maske, strik 2 vr sm, saml nu 1 m op i den 
sammenstrikkede m du lige har strikket, sæt m over på venstre p, og strik 2 dr vr sm. 
Strik omg færdig. Bryd garnet og sæt garnet til ved v-udskæringen – arb strikkes 
videre frem og tilbage, og startes med vrangsiden. 
Strik: 1 km (ret), strik rib som maskerne viser de næste 6 m, strik vrang til der 
resterer 7 m, strik rib til der resterer 1 m, strik 1 r (km) 
Start indtagninger til således: Vend og strik de første 7 m således: 1 r (km) 1 r, strik 
5 m patent, strik 2 dr r sm, strik glat til der resterer 9 m på pinden, strik 2 r sm, og 
strik de sidste 7 m således: 5 m patent, 1 r, 1 km.  
 
Gentag indtagningerne på hver 2. p, x 4. Del arb på næste p til ærmegab fra retsiden  
således: Strik frem til 3 (3) 4 (4) 5 m før sidemærketråden, luk 6 (6) 8 (8) 10 m til 
ærmegab, strik frem til 3 (3) 4 (4) 5 m før sidemærketråden i modsatte side, luk 6 (6) 
8 (8) 10 m til ærmegab, strik omg færdig. Strik nu venstre forstykke færdig først.  
 
 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 86 (94) 102 (110) 118 cm  
Længde: 
 

50 (52) 54 (56) 58 cm  

Garn: 
 

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

Garnforbrug fv 102:  
 

3 (3) 4 (5) 5 ngl  

Pinde 
 

Rundpind 4½ og 5 

Strikkefasthed 18 m = 10 cm på pinde 5 
Forkortelser 
 

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

Info 
 
 
 

Patentmaske: Strik 1 r i masken fra den underliggende 
pind.  

  



Venstre forstykke:  
31 (35) 38 (41) 44 m på pinden. Fortsæt med at tage ind til v-udskæring indenfor de 
7 m ved v-udskæringen, og luk samtidig videre til ærmegab, på hver 2. p for 2,1 m. 
Når der resterer 16 (18) 20 (21) 22 m på pinden, fortsættes lige op til hel længde.  
 
Højre forstykke: 
31 (35) 38 (41) 44 m på pinden.  Strikkes som venstre blot spejlvendt, - husk indt til 
v-udskæring. 
 
Ryg:  
71 (79) 85 (91) 97 m. Tag ind til ærmegab i hver side for 2,1 m = 65 (73) 77 (83) 87 
m til rest. Fortsæt lige op til 3 cm før hel længde. Nu strikkes således de sidste 3 cm 
startende fra VRANGSIDEN: Strik 9 (11) 13 (14) 15 m glat, strik rib (startende med 1 
r - *1vr, 1r*) over de midterste 47(51) 51 (55) 57, og slut med at strikke glat over de 
sidste 9 (11) 13 (14) 15 m. Fortsæt med at strikke glatstrik over skuldermaskerne, og 
patent over de midterste m til hel længde.   
 
Nu strikkes skuldrene sammen, OG nakkens masker lukkes af på én gang således: 
Læg arb ret mod ret. Sæt skuldrenes masker på pinde. Start ved højre skulder. Strik 
skulderen sammen, ved at strikke 1 m fra hver p ret sammen, samtidig med der 
lukkes af, forsæt med at strikke OG lukke af i RIB over nakkens masker, slut med at 
strikke venstre skulder sammen, på samme måde som højre.  
 
Ærmekanter:  
Med lille rundpind 4,5 samles m op i ærmegab således: Start i bunden af ærmegabet, 
og saml m op jævnt rundt i ærmegabet, 1 m for hver pind, men spring ca hver 4 m 
over. Ca 84 (88) 92 (96) 100 m . Strik rundt i rib, 1 r, 1 vr i alt 2 cm. Luk af i rib.  
 
Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.  
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