
 
1719 DOMINIO SLIPOVER 
 
Størrelser: small (medium) large (xlarge) xxlarge 
Modellens overvidde: 95 (104) 114 (125) 133 cm 
Modellens længde: 54 (58) 58 (60) 60 cm 
 

Garn: Organic Wool + Nettles No 4 fra ONIONKnit 
Garnforbrug: 6 (6) 6 (7) 7 ngl fv nr 805 
 
Pinde: Rund-p 3,5 / 40 og 60 cm og 4 / 40 og 60 cm 

Strikkefasthed: 21 m på p nr. 3,5 = 10 cm i glatstrik. 

Opnå det gode resultat: Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er 
vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det gode resultat, samt for at den angivne garnmængde 
if. opskriften passer.  
 
m = masker / r = ret / vr = vrang / p = pind / omg = omgang / dr = drejet / sm = sammen / mark = 
markering eller markér / arb = arbejdet / *-* = gentag mellem stjernerne 
kantm-r = kantmasker strikkes ret / arb = arbejdet / beg = begyndelse. 
 

Bemærk: Modellen strikkes rundt nedefra til ærmegab, her deles til ryg og forstykke og der strikkes 
frem og tilbage. Mønstret strikkes efter diagram. 

 

 

 
Opskrift:  
Krop: Slå 200 (220) 240 (264) 280 m på rundpind nr. 3,5 / 60 cm. Placér mark (omg’s beg/højre 
sidesøm) og i modsatte side (venstre sidesøm) og strik 6 cm dr rib (1 dr r, 1 vr). Skift til rundpind nr. 4 
og mønster efter diagram – str XXL beg med 2 omg glat. Strik til der er strikket 2 (2) 2,5 (2) 2,5 
firkanter efter diagram – slut med ulige omg. Luk af til ærmegab: *Strik til 2 (2) 2 (3) 3 m før næste 
markør, luk 5 (5) 5 (7) 7 m af*, gentag *-*. Strik ryg og forstykke frem og tilbage hver for sig. 
Ryg: Luk videre i ærmegab for 2-2-1-1-1-1 (2-2-1-1-1-1-1) 2-2-1-1-1-1-1-1 (2-2-1-1-1-1-1-1-1) 2-2 1-
1-1-1-1-1-1-1 m (= 79 (87) 95 (105) 111 m). Strik lige op til arb måler 52 (56) 56 (58) 58 cm. 
Sæt de midterste 35 (37) 37 (39) 39 m på en tråd (til hals) og luk af til skulder på hver side (= 22 (25) 
29 (33) 36 m i hver side). Luk i beg af hver p fra ærmesiden for 4-4-4-5-5 (5-5-5-5-5) 6-6-6-6-5 (6-6-7-
7-7) 8-7-7-7-7 m. 
Forstykke: Strik ærmegab som på ryggen – luk midterste m af (til V-udskæring) og strik hver side for 
sig (= 39 (43) 47 (52) 55 m på hver side af V). På hver 4.p strikkes 2 r sm i V-udskæringen til der er 22 
(25) 29 (33) 36 skulder-m. Strik skulderaflukning som på ryggen. 
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Montering: Sy skuldersømme sammen. 
Halskant: Strik m op på rundpind nr. 3,5 langs halsåbningen. Begynd i venstre side i ”hjørnet” mellem 
ryg og skulder og strik 61 (63) 65 (67) 69 m op til V-udskæringens m, placér mark, strik 61 (63) 65 (67) 
69 m op til ryggens hvilende m, strik de hvilende m r mens der tages jævnt ind til 34 (36) 36 (38) 38 m 
(= 156 (162) 166 (172) 176 m). Markér omg’s beg. Strik dr rib (1 dr r, 1 vr) og tag ind til V på hver omg 
således: Strik til 2 m før mark, 2 r dr sm, flyt mark, 2 r sm, strik resten af omg – strik ribben så den er 
symmetrisk omkring V’et midt for. Strik til halskanten måler 4 cm. Luk af i mønster (husk indt omkring 
V’et). 
Ærmekanter: Strik 116 (118) 120 (122) 124 m op på rundpind nr. 3,5, markér omg’s beg og strik rundt 
i dr rib (1 dr r, 1 vr). Strik 4 cm kant og luk af i mønster. 
 
Skyl Ella op (se vaskeanvisning på banderole) og læg fladt til tørre på håndklæde i opgivne mål. 
 


