
Opskrift  4634     Chloé – bluse i Dolce Glitter og Silk Mohair Multi 

 

Ryg/ Forstykke: Slå op med 1 tråde Dolce, og 1 tråd Silk mohair multi på rundpind 
7 127 (143) 155 (169) 179 m. Sæt en mærketråd i hver side med 64 (72) 78 (84) 90 

m til forstykket, og 63 (71) 77 (83) 89 m til ryggen. Sæt også en mærketråd om de 
midterste 12 m på forstykket. – Strik således: Strik rib * 1 vr, 1 r* frem til 

mærketråden på forstykket, strik 2 vr, 8 r, 2 vr, strik videre i rib *1 r, 1 vr* 
omgangen rundt, omgangen slutter med 1 r. 

Strik 2 omgange mere som maskerne viser.  
Skift til rundpind 8. Strik næste omg således: Strik glat frem til mærketråden midt 

foran, strik 2 vr, tag 4 m ud over de næste 8 m, ved at samle lænken mellem 2 m op, 
og strikke denne dr r, strik 2 vr, strik glat omgangen rundt. Der er nu 131 (147) 159 

(173) 183 m på omgange. Strik 2 omgange som maskerne viser.  
**På næste omgang strikkes snoning i midterfeltet således: Strik glat frem til 

mærketråden, strik 2 vr, sæt de næste 6 m på en hj.p foran arb, strik 6 ret, strik m 
fra hj.p ret, strik 2 vr, strik glat omgangen rundt.** 

Strik 7 omgange som maskerne viser. Gentag ** til **.  
Fortsæt med at strikke snoning på hver 8. omg resten af arbejdet. 
Strik til arb måler 30 (31) 32 (33) 37 cm. Del arb i ryg og forstykke ved 

sidemærkerne. Strik arb færdig frem og tilbage. Yderste m i hver side strikkes ret på 
alle pinde, og er kantmaske. 

 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 99 (111) 119 (131) 139 cm  

Længde: 
 

55 (57) 59 (61) 63 cm  

Garn: 

 

Cewec´s Dolce Glitter 

(60% kid mohair, 35% acryl, 5 % poly-metal 
 50 g = 150 m)  

Cewec´s Silk mohair multi 
(30% silke, 70% mohair, 25 g = 210 m) 

Garnforbrug:  
Dolce Glitter fv 512: 

Silk mohair multi fv 01: 
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Pinde 
 

Rundpind 7 og 8 – 80 cm. Rundpind 8 – 40 cm.  
hjælpepind til snoninger. 

Strikkefasthed 13 m = 10 cm på pinde 8 med 1 tråd af hver kvalitet 
Forkortelser 

 

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

sammen, hj.p = hjælpepind, km = kantmaske 
Info:  

 
 

 

Hele arb strikkes med 2 tråde. 1 tråd Dolce Glitter, 1 

tråd Silk mohair multi 

Tip: Vendepinde med 

German Short Rows 
teknik (GSR) 

Når der ER vendt: Tag 1. m løs af med garnet foran 

arb, træk i garnet, så masken på højre pind strammes 
til, og kommer til at ligne en ”dobbelt” maske. Når der 
til slut skal strikkes en omg over alle masker, strikkes 

denne ”dobbelt maske” som en helt alm maske. 



Ryg: 63 (71) 77 (83) 89 m. Fortsæt lige op til arb måler hel længde. Strik 13 (15) 16 

(18) 19 m ret, luk de midterste 37 (41) 45 (47) 51 m til nakke, strik de sidste 13 (15) 
16 (18) 19 m. Lad skuldermaskerne hvile. 

 
Forstykke: 68 (76) 82 (88) 94 m. Strik videre frem og tilbage. Sørg for at strikke 1. 

p efter der er delt er fra retsiden, således når snoningen næste gang skal strikke på 8. 
pind, også er fra retsiden. 

Fortsæt lige op til 7 cm før hel længde. Sæt en mærketråd på hver side af de 
midterste 20 (24) 26 (28) 30 m. Strik frem til de 16 snoningsmasker, tag 4 m ind 
jævnt fordelt over de 16 snoningsmasker, ved at strikke 2 r sm jævnt fordelt 4 gange, 

strik frem til markering, og derefter hviler de markerede m, samt maskerne der netop 
er strikket. Strik pinden færdig. 

Nu strikkes vendepinde til halsudskæring således: Strik vrang tilbage til 4 m før 
markering, vend - GSR, strik ret tilbage, vend og strik tilbage til 8 m før markeringen, 

vend - GSR, strik ret tilbage, strik tilbage til 12 m før markeringen, vend- GSR. -  
Nu strikkes tilbage over alle de vendte masker (husk at alle dobbelt m strikkes som 

alm masker), og strik pinden ud. Strik ret tilbage til 4 m før markeringen i den anden 
side, vend - GSR, strik pinden tilbage. Vend og strik til 8 m før markeringen, vend - 

GSR, strik pinden tilbage. Vend og strik til 12 m før markeringen, vend - GSR, og strik 
tilbage. Strik nu 2 p over alle m. (husk at alle dobbelt m strikkes som alm m)  

På næste pind strikkes: 13 (15) 16 (18) 19 m ret, luk af til der resterer 13 (15) 16 
(18) 19 m, strik disse.  

 
Strik skuldrene sammen således: Læg arb ret mod ret og med en 3. strikkepind 

strikkes 1 m fra hver pind ret sammen, samtidig med der lukkes af. Gør ligesådan på 
modsatte skulder.  

 
Ærmer: Med en tyndere pind samles m op langs ærmegabet. Saml 66 (68) 70 (72) 
76 m op. Skift til lille rundpind 7 og strik 6 cm glatstrik. Strik 6 omg rib, *1r, 1vr* luk 

af i rib – lidt fast. Strik et ærme mere.  
 

Montering: Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre. 
 

 
 

 
 

   
Design og opskrift: Sanne Lousdal  

 


