
Opskrift 4637 Dip-Dye Sweateren 

 
Ryg/forstykke: Slå op med dobbelt grøn og rundpind 7 – 108 (120) 132 (144) 156 
m. Strik rib, *2 r, 2 vr* gentag fra * til * omg rundt. Strik i alt 6 cm rib. – Sæt en 

mærketråd i hver side med 54 (60) 66 (72) 78 m til hver del. Skift til rundpind 8.  
Sæt nu 2 mærketråde på forstykket, på hver side af de midterste 16 m. Strik rundt 

således: Strik glatstrik frem til første mærketråd, strik 3 vr, 10 ret, 3 vr (mærketråd 2 
er nået), strik resten af omgangen i glatstrik. Strik 3 omgange som maskerne viser. 

På næste omgang, tages 10 m ud over de 10 glatte masker mellem de 3 vrangmasker. 
(se info) Strik en omgang som maskerne viser (imellem mærketrådene strikkes 3 vr, 

20 ret, 3 vr) og der i alt 64 (70) 76 (82) 88 m på forstykket, og 54 (60) 66 (72) 78 m 
på ryggen.  

Nu strikkes snoninger over de 20 midterste masker efter diagrammet. Der strikkes 
snoninger gennem hele forstykket. Når arb måler 17 (18) 18 (19) 19 cm strikkes de 

næste 5 omg således: 
 
Farveskift 1: Strik 1 omg med 1 tråd petrol/1 tråd grøn, strik 1 omg med dobbelt 

grøn, strik 3 omgange med 1 tråd petrol/1 tråd grøn. 
Fortsæt i dobbelt petrol og strik med disse 2 tråde til arb måler 37 (38) 39 (40) 40cm.  

 
Farveskift 2: 

Strik 1 omg med 1 tråd petrol, 1 tråd aqua, strik 1 omg med dobbelt petrol, strik 3 
omgange med 1 tråd petrol og 1 tråd aqua. Fortsæt i dobbelt aqua, og strik resten af 

forstykket færdig med dobbelt aqua.  
 

 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 90 (100) 110 (120) 130 cm  

Længde: 
 

58 (60) 62 (64) 64 cm   

Garn: 

 

Cewec´s Dolce (60 % Kid mohair, 40% acryl, 50 g = 

150 m) 
Garnforbrug:  

Grøn fv 184 
Aqua fv 860 

Petrol fv 348 
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Pinde: 

 

Rundpind 7 – 80 cm, rundpind 8 – 80 cm, strømpepinde 

7 og 8, snoningspind, og rundpind 7 – 40 cm  
 

Strikkefasthed: 12 m = 10 cm på pinde 8 med dobbelt garn 
Forkortelser: 

 

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

sammen 
Info: 

 
 

 
 

Tag 10 m ud, hen over 10 m: * Strik 1 r, tag lænken op 

mellem maskerne, strik 1 dr r* gentag fra * til * over alle 
10 m.  

 
 



Når arb måler 38 (39) 40 (42) 42 cm, deles til ærmegab, ryg/forstykke strikkes 

færdigt hver for sig. Luk til ærmegab således: 
Luk de første 2 m på omgangen, strik til 2 m før sidemærketråden, luk 4 m af, strik til 

2 m før omgangen er slut, luk de sidste 2 m.  
Arb er delt med 50 (56) 62 (68) 74 m til ryggen og 60 (66) 72 (78) 84 m til 

forstykket. Strik hver del færdig for sig.  
 

Ryg: Tag ind til ærmegab, på hver 2. p ved at lukke for 2,1,1 m = 42 (48) 54 (60) 66 
m. Fortsæt lige op i glatstrik til arb måler 2 cm før hel længde. Sæt de midterste 18 
(20) 22 (24) 26 m på en nål til nakke, og strik hver skulder færdig for sig. Der er 12 

(14) 16 (18) 20 m til hver skulder. Luk videre til nakke, på hver 2. p for 1 (1,1) 2,1 
(2,1) 2,1 m = 11 (12) 13 (15) 17 m til rest til skulder. Ved hel længde sættes 

skuldermaskerne på en nål til hvile. Strik den anden skulder færdig på samme måde, 
blot spejlvendt. 

 
Forstykke: Tag ind til ærmegab, på samme måde som der blev gjort på ryggen. 52 

(58) 64 (70) 76 m på pinden. Når forstykket måler 11 cm FØR hel længde, tages ind 
over snoningen på flg måde. Strik frem til mærketråden, strik de 3 m vrang, strik **2 

r sm**, over de næste 20 m, (der er igen 10 glatte masker mellem de 3 
vrangmasker), strik 3 vr. Strik 1 omg. Der er 42 (48) 54 (60) 66 m på pinden 

Nu sættes de midterste 10 (12) 14 (16) 18 m til hvile til hals, og hver side strikkes 
færdig for sig. 16 (18) 20 (22) 24 m på hver del. Luk yderligere af ved halsen, på 

hver 2. pind for 1 m, til der er = 11 (12) 13 (15) 17 m til rest til skulder. Forsæt lige 
op til hel længde. Sæt maskerne på en nål til hvile. Strik den anden side færdig på 

samme måde, blot spejlvendt. 
 

Ærmer: Slå op med dobbelt grøn og strømpepinde 7 - 28 (28) 32 (32) 34 m. Strik 
rundt i rib *2 r, 2 vr* i alt 6 cm rib Skift til strømpepinde 8 og strik glatstrik. På 1. 
omg glat tages 4 (6) 6 (8) 8m ud jævnt fordelt til = 32 (34) 38 (40) 42 m. Når arb 

måler 10 cm, tages 1 m ud, på hver side af 1. og sidste m. Udtagningerne gentages 
på hver 6. omg til der er 42 (44) 46 (48) 50 på omgangen. SAMTIDIG når arb måler 

knap 15 cm, strikkes farveskift 1 som på ryg/forstykke, og fortsæt derefter i dobbelt 
petrol.  

Strik til arb måler knap 30 cm.  
Strik farveskift 2 som på ryg/forstykke, og strik resten af ærmet færdig med dobbelt 

aqua. Når ærmet måler 45 cm eller ønsket længde lukkes de underste 4 m af, og 
ærmet strikkes færdig frem og tilbage. Luk til ærmekuppel, på hver 2. p for; 2,1,1,1 

m og derefter i starten af hver pind for de første 2 m til der resterer 20 (20) 22 (22) 
24 m på pinden. Luk disse af. Strik et ærme mere. 

 
Montering og hals: Saml op med Aqua og lille rundpind 7 - 64 (68) 72 (76) m og 

strik rundt i rib 2 r, 2 vr. Strik i alt 10 omgange – luk af i rib. 
Sy ærmerne i. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.  

 
   

Design og opskrift: Sanne Lousdal  
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Diagram til opskrift 4637 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 

                                     = sæt 5 m på en hj.p foran arb, strik 5 ret, strik de 5 m fra hj.p ret 

 

                          = sæt 5 m på en hj.p bag arb, strik 5 ret, strik de 5 m på hj.p ret. 
 

Diagrammets 20 m strikkes midt foran på sweateren.  
Diagrammets 20 pinde gentages i højden som beskrevet i opskriften. 
 

 


