Ellen - en smuk cardigan med “lus”
Design: Anne Ventzel
Anne Ventzel har designet en smuk cardigan
med små ”lus” i en kontrastfarve som på de
skønne skisweatre fra 1950’erne, men med
en meget nutidig pasform og masser af lækre
detaljer.
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Materialer
Fv A: 150 (200) 200 (200) g Saga fra Filcolana i fv
311
Fv. A: 100 (150) 150 (150) g Tilia fra Filcolana i fv
352 (Red Squirrel)
- de to kvaliteter strikkes sammen
Fv B: 100 (150) 150 (150) g Pernilla fra Filcolana i fv
101 (Natural White)
Rundpinde og strømpepinde, 3,5 og 4 mm
10 (10) 11 (11) knapper
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 84-88 (90-94) 98-102 (104108) cm
Overvidde: 88 (94) 102 (109) cm
Længde: 51 (51) 57 (57) cm
Ærmelængde under ærme: 48 (47) 46 (45) cm
Strikkefasthed
22 m og 25 p i mønster på p 4 mm = 10 x 10 cm
Særlige forkortelser
dr: drejet
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Fremgangsmåde
Ellen strikkes nedefra og op. Først strikkes kroppen
frem og tilbage til ærmegabene, derefter strikkes ærmerne rundt til ærmegabene og til sidste samles alle
delene til bærestykket, som strikkes frem og tilbage
med raglan-indtagninger.
Krop
Slå 199 (215) 231 (247) m op med fv A på rundp 3,5
mm og strik frem og tilbage.
Drejet rib:
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 dr vr, 1 dr r*, gentag fra
* til *, slut med 1 dr vr, 1 r.
2. p (retsiden): 1 vr, * 1 dr r, 1 dr vr*, gentag fra *
til *, slut med 1 dr r, 1 r.
Strik 1. og 2. p en gang til.
Strik knaphul på næste p (vrangsiden): 1 vr, *1
dr vr, 1 dr r*, gentag fra * til * til der er 5 m tilbage
på p, slå om, 2 dr vr sm, 1 dr r, 1 dr vr, 1 r.
Gentag herefter 2. og 1. p til der i alt er 18 p drejet
rib.
Strik knaphul på næste p (vrangsiden): 1 vr, *1
dr vr, 1 dr r*, gentag fra * til * til der er 5 m tilbage
på p, slå om, 2 dr vr sm, 1 dr r, 1 dr vr, 1 r.
Skift til rundp 4 mm og fortsæt i mønster med drejet
rib i forkanterne:
1. p (retsiden): Med fv A: Strik 1 vr, 6 m drejet rib.
Strik 185 (201) 217 (233) m i mønster efter diagram.
Med fv A: Strik 6 m drejet rib, 1 r.

Side 2
Diagram
fv A

fv B

2. p (vrangsiden): Med fv A: Strik 1 vr, 6 m drejet
rib. Strik 185 (201) 217 (233) m i mønster efter diagram. Med fv A: Strik 6 m drejet rib, 1 r.
Gentag 1. og 2. p til der er 13 p med mønster og drejet rib i forkanterne.
Strik knaphul på næste p (vrangsiden): Med
fv A: Strik 1 vr, 6 m drejet rib. Strik 185 (201) 217
(233) m i mønster efter diagram. Med fv A: 1 dr r, 1
dr vr, slå om, 2 dr vr sm, 1 dr r, 1 dr vr, 1 r.
Strik herefter knaphuller på hver 14. p.
Gentag 1. og 2. p i mønster med drejet rib i forkanterne og med knaphuller.
Strik til diagrammet er gentaget 14 (12) 16 (14)
gange. Kroppen måler nu ca. 23 (21) 25 (23) cm.
Luk m af til ærmegab på næste p (retsiden): Med
fv A: Strik 1 vr, 6 m drejet rib, strik 41 (45) 49 (53)
m i mønster efter diagram, luk 7 m af, strik 89 (97)
105 (113) m i mønster efter diagram, luk 7 m af, strik
41 (45) 49 (53) m i mønster efter diagram. Med fv A:
6 m drejet rib, 1 r.
Lad arb hvile på p og bryd ikke garnet.
Ærmer
Slå 44 (44) 48 (52) m op med fv A på strømpep 3,5
mm. Strik rundt og sæt en markør for omg’s begyndelse.
Drejet rib: * 1 dr r, 1 dr vr*, gentag fra * til * omg
rundt.
Strik i alt 19 omg drejet rib.
Skift til strømpep 4 mm og fortsæt i glatstrik i mønster efter diagram. Følg fv som anvist og beg som
angivet i diagram.
Strik 2 omg i mønster.
Strik næste omg i mønster og marker samtidig
følgende masker: Strik 16 (16) 18 (20) m, strik og
marker næste m (1. markerede m), strik 9 m, strik
og marker næste m (2. markerede m), strik 17 (17)
19 (21) m.
Udtagningsomg: Strik i mønster hen til 1. markerede m, 1 udt i den fv mønstergentagelsen er kommet til før 1. markerede m, strik i mønster til og med
2. markerede m, 1 udt i den fv mønstergentagelsen
er kommet til efter 2. markerede m, strik i mønster
omg rundt.
Tag ud på denne måde på hver 2. omg til der er 78
(82) 82 (86) m.
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Side 3

Tag herefter ud på hver 3. omg til der er 88 (92) 92
(96) m.
Strik lige op i mønster til ærmet måler 48 (47) 46
(45) cm. Slut efter 3. p af diagrammet.
Luk m af til ærmegab på næste omg: Luk 3 m af,
strik 81 (85) 85 (89) m, luk 4 m af.
Bryd garnet og lad arb hvile.
Strik et til ærme magen til den første.
Bærestykke
Saml nu krop og ærmer til bærestykket ved at sætte
ærmerne ind, hvor m blev lukket på kroppen. Fortsæt
i mønster på rundp 4 mm med drejet rib langs forkanterne og knaphuller. Marker samtidig m til raglan
(vrangsiden):
Venstre forstykke: Med fv A: 1 vr, 6 m drejet rib.
Strik 37 (41) 45 (49) m, marker og strik næste m,
strik 3 m.
Venstre ærme: Strik 81 (85) 85 (89) m.
Ryg: Strik 3 m, marker og strik næste m, strik 81
(89) 97 (105) m, strik og marker næste m, strik 3 m.
Højre ærme: Strik 81 (85) 85 (89) m.
Højre forstykke: Strik 3 m, marker og strik næste
m, strik 37 (41) 45 (49) m. Med fv A: Strik 6 m drejet rib, 1 r.
Der er i alt 347 (371) 387 (411) m.
1. p (retsiden): Med fv A: Strik 1 vr, 6 m drejet rib,
*strik i mønster til 7 m før den markerede m, 2 r dr
sm i mønster, 11 raglan m i mønster, 2 r sm i mønster*, gentag fra * til * 3 gange, strik i mønster til
der er 7 m tilbage på p. Med fv A: Strik 6 m drejet
rib, 1 r.
2. p - med fv A: Strik 1 vr, 6 m drejet rib, *strik i
mønster til 5 m før den markerede m, strik 11 raglan
m i mønster*, gentag fra * til * 3 gange, strik i mønster til 7 m tilbage på p, med fv A: Strik 6 m drejet
rib, 1 r.
Gentag 1. og 2. p i alt 25 (28) 29 (32) gange = 147
(147) 155 (155) m.
Bryd fv. A.
Sæt de 7 første og de 7 sidste m (forkanter) på maskeholdere.
Fortsæt frem og tilbage i mønster med raglanindtagninger på hver anden pind og luk samtidig 3 (3) 4 (4)
m af i beg af pinden i alt 8 gang i hver side. Tag ind
til raglan på forstykkerne og forrest på ærmerne så
længe som muligt.
Lad de sidste m side på p.
Bryd garnet.

2. p: 1 vr, *1 dr r, 1 dr vr*. Gentag fra * til *. Slut
med 1 dr r, 1 r.
Strik knaphul på næste p (vrangsiden): 1 vr, *1
dr vr, 1 dr r*. Gentag fra * til * til der er 5 m tilbage
på p. Slå om, strik 2 dr vr sm, 1 dr r, 1 dr vr, 1 r.
Strik 7 p drejet rib.
Strik knaphul på næste p (vrangsiden) som beskrevet
ovenfor.
Strik 3 p drejet rib.
Luk af i rib.
Montering
Hæft ender.
Sy knapper i.

Halskant
Sæt de 2 x 7 m fra forkanterne og nakkens m på
rundp 3,5 mm og strik i fv A:
Strik over højre forkant: 1 vr, 6 m drejet rib, strik 24
(24) 32 (32) nye m op langs halskanten. Strik r over
nakkens m. Strik 24 (24) 32 (32) nye m op langs
halskanten. Strik over venstre forkant: 6 m drejet rib,
1 r.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 dr vr, 1 dr r*. Gentag fra
* til *. Slut med 1 dr vr, 1 r.
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