
Todbjerg - en flot cardigan i rib
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En lækker ribstrikket cardigan i fem 
farver. Her i fine, grålige toner, men der er 
selvfølgelig mulighed for at lege med andre 
farvekombinationer. 
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Materialer
Pernilla fra Filcolana:
Fv A: 50 g fv 956 (Charcoal melange)
Fv B: 100 (100) 150 (150) 150 g fv 955 (Medium 
Grey melange)
Fv C: 100 g fv 978 (Oatmeal melange)
Fv D: 100 g fv 954 (Light Grey melange)
Fv E: 100 g fv 957 (Very Light Grey melange)
Rundpind 3 og 4 mm
Strømpepinde 4 mm
9 (9) 9 (10) 10 knapper

Størrelser
S (M) L (XL) XXL

Mål
Overvidde: 92 (100) 108 (118) 126 cm
Ærmelængde: 42 cm
Hel længde: 57 (57) 57 (61) 63 cm

Strikkefasthed
24 m og 28 p i rib (1 r, 1 vr) på p 4 mm = 10 x 10 
cm.

Arbejdsgang
Todbjerg strikkes oppefra og ned og ud i et. Først 
strikkes bærestykket, som derefter deles til ærmer 
og krop. Derefter strikkes først kroppen og derefter 
ærmerne færdige. Til sidst strikkes halskant og for-
kanter.

Bærestykke
Slå 57 (65) 73 (81) 89 m op på p 4 mm med fv A.
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Pind 1 (vrangsiden): 2 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til 
*. Slut med 1 vr, slå 4 nye m op i forlængelse af m på 
p.

Pind 2: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til *. Slut med at 
slå 4 nye m op i forlængelse af m på p.
Strik i alt 12 p rib på denne måde = 105 (113) 121 
(129) 137 m.

Pind 3 (vrangsiden): 2 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til 
*. Slut med 1 r.
Pind 4: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til *. 

Str S (M) L: 
Strik igen Pind 3. Klip tråden.

Str (XL) XXL: 
Strik igen Pind 3 – 4.
Strik Pind 3. Klip tråden.

Alle str:
Skift til fv B.
1. udtagningsomg (retsiden): 1 r, *2 m i næste m, 
ved at strikke i forreste lænke og derefter i bager-
ste lænke, 1 vr*. Gentag fra * til * = 157 (169) 181 
(193) 205 m.
Strik 15 (15) 15 (15) 17 p rib som Pind 3 - 4. 
Klip tråden.

Skift til fv C.
Strik 2. udtagningsomg som 1. udtagningsomg = 235 
(253) 271 (289) 307 m.
Strik 15 (15) 15 (15) 17 p rib som Pind 3 - 4. 
Klip tråden.

Skift til fv D.
Strik 3. udtagningsomg (retsiden): 1 r, 1 vr, *2 m i 
næste m, 2 vr*. Gentag fra * til *. Slut med 2 m i 
næste m, 1 r = 313 (337) 361 (385) 409 m.

Strik 9 (11) 13 (13) 13 p rib som Pind 3 og 4.
Arb måler ca 20 (21) 22 (23) 24 cm.

Fordeling
Fordel m til krop og ærmer fra retsiden: Strik 47 (51) 

55 (59) 63 m i rib til venstre forstykke, sæt 62 (66) 
70 (74) 78 m på en snor til ærme, slå 16 (18) 20 
(22) 24 m op i forlængelse af m på p, strik 95 (103) 
111 (119) 127 m i rib til ryg, sæt 62 (66) 70 (74) 78 
m på en snor til ærme, slå 16 (18) 20 (22) 24 m op 
i forlængelse af m på p, strik 47 (51) 55 (59) 63 m i 
rib til højre forstykke. 

Krop
Strik yderligere 5 (3) 1 (3) 3 p rib over kroppens 221 
(241) 261 (281) 301 m. 
Klip tråden.

Strik med fv E.
Strik 16 (16) 16 (18) 18 p forskudt rib:
Pind 5 (retsiden): 2 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til *. 
Slut med 1 r.
Pind 6: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til *. 

Forskyd ribben ved hvert farveskift.
Skift til fv B. Strik 16 (16) 16 (18) 18 p.
Skift til fv C. Strik 16 (16) 16 (18) 18 p.
Skift til fv D. Strik 16 (16) 16 (18) 18 p.
Skift til fv E. Strik 16 (16) 16 (18) 18 p.
Skift til fv B. Strik 16 p.

Luk løst af i rib.

Højre ærme
Sæt m fra højre ærme på p 4 mm igen.
Strik 16 (18) 20 (22) 24 nye m op i kroppens op-
slåede m i ærmegabet, strik 1m op i overgangen til 
ærmets m, strik fra retsiden i rib videre på ærmets 
62 (66) 70 (74) 78 m, strik 1 m op i overgangen til 
de opstrikkede m under ærmet = 80 (86) 92 (98) 
104 m.

Strik 8 (10) 10 (12) 12 m i rib over de nyopsamlede 
m under ærmet: *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til *.
Sæt en markering.
Her er omgangsstart.

Strik rundt i rib.
Strik 5 (3) 1 (3) 3 omg rib: *1 vr, 1 r*. Gentag fra * 
til *.
Klip tråden.

Strik med fv E.
Strik 3 omg forskudt rib: *1 r, 1 vr*. Gentag fra * til 
*. 

Strik 1. indtagningsomg: 2 vr sm, *1 r, 1 vr*. Gentag 
fra * til * til der er 2 m tilbage på omg. Strik 2 r dr 
sm. 

Strik 5 (4) 4 (3) 3 omg rib: *1 vr, 1 r*. Gentag fra * 
til *. 

Strik 2. indtagningsomg: 2 r sm, *1 vr, 1 r*. Gentag 
fra * til * til der er 2 m tilbage på omg. Strik 2 vr sm. 
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Strik en indtagningsomg på hver 6. (5.) 5. (4.) 4. 
omg i alt 18 (21) 22 (25) 27 gange = 44 (44) 48 (48) 
50 m.
Indtagningerne strikkes så de passer ind i mønsteret.

Samtidig
Når der i alt er strikket 16 (16) 16 (18) 18 omg med 
fv E klippes tråden.
Forskyd ribben ved hvert farveskift.
Skift til fv B. Strik 16 (16) 16 (18) 18 omg.
Skift til fv C. Strik 16 (16) 16 (18) 18 omg.
Skift til fv D. Strik 16 (16) 16 (18) 18 omg.
Skift til fv E. Strik 16 (16) 16 (18) 18 omg.
Skift til fv B. Strik 16 (16) 16 (18) 18 omg.
Skift til fv A. Strik 16 (18) 20 (6) 6 omg.

Ærmet måler 42 cm.
Luk løst af i rib.

Venstre ærme
Sæt m fra venstre ærme på pind nr 4 igen.
Strik m op som på højre ærme = 80 (86) 92 (98) 104 
m.

Strik 9 (9) 11 (11) 13 m i rib over de nyopsamlede m 
under ærmet: *1 r, 1 vr*. Gentag fra * til *. Slut med 
1 r.

Strik færdig som højre ærme.

Halskant
Strik 105 (113) 121 (129) 137 m op rundt i halsen på 
p 3 mm med fv A.
Det er 1 m pr opslået m.

Strik 5 p perlestrik: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til *. 
Luk af i perlestrik fra retsiden.

Venstre forkant
Strik m op fra retsiden langs venstre forstykke på p 3 
mm med fv A.
Alle str: 
Strik 6 m op i halskant strikket med farve A.

Str S (M) L:
Strik 13 m op i de næste 9 farvestriber = 123 m.

Str (XL):
Strik 13 m op i de første 2 farvestriber.
Strik 15 m op i de næste 6 farvestriber.
Strik 13 m op i sidste farvestribe = 135 m.

Str XXL:
Strik 15 m op i de næste 8 farvestriber.
Strik 13 m op i sidste farvestribe = 139 m.

Alle str: Strik 6 p perlestrik: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gentag 
fra * til *. 
Luk af i perlestrik fra vrangsiden.

Højre forkant
Strik m op fra retsiden langs højre forstykke på p 3 
mm med fv A.

Str S (M) L:
Strik 13 m op i de 9 farvestriber.

Str (XL):
Strik 13 m op i den første farvestribe.
Strik 15 m op i de næste 6 farvestriber.
Strik 13 m op i de sidste 2 farvestriber.

Str XXL:
Strik 13 m op i den første farvestribe.
Strik 15 m op i de næste 8 farvestriber.

Alle str: 
Strik 6 m op i pind strikket med farve A + i halskant 
= 123 (123) 123 (135) 139 m.

Strik 2 p perlestrik: 1 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til *. 

Strik knaphuller fra vrangsiden: Strik 1 r, 1 vr, *2 r 
sm, slå om p, 12 m i perlestrik*. Gentag fra * til *. 
Slut med slå om, 2 r sm, 7 (7) 7 (5) 9 m i perlestrik.

Strik 3 p perlestrik som før.
Luk af i perlestrik fra vrangsiden.

Montering
Hæft ender.
Sy knapper i


