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Jeg er betaget af farvernes påvirkning, hvor-
dan en sol op- og nedgang spejler sig i havet, 
et landskab set fra et fly eller stof og garn, 
der ligger i ”uorden”. Cardiganen her er inspi-
reret af solen og varmen over Bosporusstræ-
det ved Istanbul, samt de mange tyrkiske 
Kelimtæpper. 
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Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana, i alt 550 (600) 
700 (800) g. 
Der er taget hul på 15 ngl garn i str. M, og er blevet 
en del rester tilbage. Som bundfarve, samt til ribben 
er der brugt farverne coral (fv 254), tegl (fv 256), gu-
lerod (fv 215), sennep (fv 136), mørkerød (fv 225) og 
gul (fv 223) (Der bruges mest af disse farver). Som 
mønsterfarve er der brugt farverne fuchsia (fv 271), 
hindbærsorbet (fv 226), midnat (fv 270), orkide (fv 
272), petrol (fv 202) og koboltblå (fv 249).
Strømpepinde 5,5 mm
Rundpind 5.5 mm, 80 cm 
evt. hæklenål 3,5 mm til hækling før opklip
6 Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 81 (91) 101 (111) cm
Overvidde: 93 (103) 113 (123) cm
Vidde forneden: 93 (103) 113 (123) cm
Ærmelængde: 47,5 (52,5) 52,5 (57,5) cm
Hel længde uden krave: 68 (70) 70 (72) cm
 
Strikkefasthed
17 m og 20 omg i glatstrikning med mønster på p nr. 
5½ = 10 x 10 cm. Passer strikkefastheden ikke, må 
der prøves med finere eller grovere pinde. Vær særligt 
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opmærksom på ikke at stramme trådene på bagsiden 
af arb, ved strikningen af de lodrette striber, så du 
undgår at strikkefastheden på ærmerne ændrer sig 
væsentligt. Strik evt. ærme-m på en større p.

Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Saml tværlænken mellem 2 m op, 
og strik den dr r.

Arbejdsgang
Trøjen strikkes rundt i ét stykke op til ærmegabene, 
hvor ærmerne tilføjes, og der strikkes raglan. Trøjen 
klippes efterfølgende op midtfor. Til slut strikkes stol-
pelukning og krave. Der strikkes med dominans, med 
mønsterfarven som den dominante. Garnet er viklet 
som magiske nøgler:

Magiske nøgler
Vælg garnerne ud til 2 magiske ngl, et i bundfarverne 
og et i mønsterfarverne, brug gerne 5 eller flere far-
ver til hvert ngl. Vælg f.eks. røde nuancer som bund-
farve og grønne nuancer som mønsterfarven, eller 
en fordeling med lyse farver i det ene ngl og mørke 
farver i det andet. Når du har udvalgt farverne, skal 
du vikle et sted mellem 2,5 og 10 meter garn af de 
forskellige farver op til et nyt ngl. Sørg for at farverne 
ikke kommer i samme forløb gennem hele nøglet, og 
at længden på garnerne varierer. Når der efterføl-
gende strikkes med de to magiske ngl, split-splejses 
garnet ved farveskift  så er der stort set ingen ender, 
der skal hæftes til slut.

Diagrammer
Diagrammerne strikkes i nummereret rækkefølge: str. 
S: Diagram 2-10, 
str. M og L: Diagram 1-10, 
str. XL: Diagram 1-10 og derefter diagram 1 igen. 
I diagram 1, 2, 3, 5, 7, 8 og 9 gentages rapporten, 
der er indtegnet i diagrammerne. Når diagram 4, 6 og 
10 skal strikkes, placeres motivet et antal gange sym-

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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Diagram 1, 3, 5, 7 og 9
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metrisk omkring den midterste m på hver del. Antal-
let af m, der skal strikkes med bundfarven mellem og 
på hver side af motiv 4 (10) og 6 vil således variere 
fra str. til str. På den opstrikkede model (str. M) er der 
7 bundfv-m mellem motiverne på ryggen, og kun et 
motiv på hvert forstykke.

Krop
Slå 141 (161) 177 (185) m op på rundp nr. 5½ med 
den ønskede fv, og marker omg’s begyndelse. Strik 
rundt, beg med 1 omg glatstrik i en anden fv, og 
fortsæt med at strikke rib (2 r, 2 vr) i striber, til der er 
strikket i alt 10 cm med bundfarverne. 
Bemærk at der ikke strikkes rib over opklipnings-m 
(= de første 11 m på omg). Slut af med en omg glat-
strik, hvor der tages 3 (1) 3 (1) m ud (= 144 (162) 
180 (186) m på p), og sættes yderligere 5 markører 
på flg måde: efter hhv. 11 m (= opklipnings-m. Strik 
altid lodrette striber, der består af skiftevis 1 m med 
bundfv og 1 m med mønsterfv over disse m), 31 (33) 
35 (35) m (= højre forstykke), 9 (11) 13 (13) m (= 
sidestriber, der strikkes som opklipnings-m), 53 (63) 
73 (79) m (= ryg), 9 (11) 13 (13) m (= sidestriber) 
og 31 (33) 35 (35) m (= venstre forstykke). Det er 
vigtigt, at du er opmærksom på disse opdelinger, da 
du selv skal placere diagrammønstrene centreret om-
kring den midterste m på hver del. Når diagram 6 er 
strikket færdigt i højden, sættes m i hvil.

Ærmer
Ærmerne er strikket i lodrette striber, som side- og 
opklipnings-m på kroppen, der for hver 7. (8.) 8. (9.) 

omg brydes af 2 omg glatstrik (1 omg med hvert af 
de 2 magiske ngl), hvor der på den 2. af disse 2 omg 
tages 1 m ud i begyndelsen og i slutn af omg. Slå 36 
(40) 44 (48) m op på p nr. 5½, og strik 16 omg rib 
med de samme fv, som blev brugt til ribben på krop-
pen. Slut med 1 omg glatstrik, hvor der tages ud til 
44 (48) 52 (56) m, jævnt fordelt. Strik nu lodrette 
striber afbrudt af 2 p glatstrik med udt, som beskre-
vet ovenfor, til der er taget ud i alt 7 gange (= 58 
(62) 66 (70) m på p). Marker derefter 9 (11) 13 (13) 
m på undersiden af ærmet  disse m skal senere strik-
kes sm med de hvilende m fra siden af kroppen. Strik 
et ærme magen til.

Raglan
Sæt nu ærmerne ind over sidestriberne på kroppen: 
Læg delene r-side mod r-side, og strik de markerede 
9 (11) 13 (13) m på undersiden af ærmerne sm med 
de 9 (11) 13 (13) sidestribe-m fra kroppen, imens de 
samtidig lukkes af efterhånden på flg. måde: Strik 
1 m fra ærmet og 1 m fra sidestriberne r sm (= 1. 
m), * strik næste m fra ærmet og næste sidestribe-
m r sm (= 2. m), luk af ved at trække 1. m over 2. 
m. Gent fra * til alle 9 (11) 13 (13) m er strikket sm 
og lukket af. Strik m sm på samme måde under det 
andet ærme. Placer en markør i hver af de 4 samlin-
ger mellem delene. Strik nu rundt, idet der tages ind 
til raglan således: Omg’s begyndelse er ved det første 
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ærmes begyndelse. 
1. omg: glatstrik. 
2. omg: 2 r sm, strik hen til de sidste 2 m på første 
ærme, 2 dr r sm, (markør) 2 r sm, strik hen til de sid-
ste 2 m på kroppen, 2 dr r sm, (markør) 2 r sm, strik 
hen til de sidste 2 m på det andet ærme, 2 dr r sm, 
(markør) 2 r sm, strik hen til de sidste 2 m på krop-
pen, 2 dr r sm (markør) = indt af i alt 8 m pr omg. 
Vær opmærksom på at strikke disse indt ekstra fast, 
da de ligger lige ved siden af hinanden. 
Strik raglan på denne måde på hver 2. omg, til alle 
diagrammer er strikket i højden, slut med at strikke 1 
omg glatstrik uden indt. Luk de 11 opklipnings-m af, 
og lad de resterende m hvile til krave.

Montering
Hækl 1 rk fm gennem arb på hver side af den midter-
ste af de 11 opklipnings-m, eller brug en symaskine 
til at sy en zigzag-søm samme sted. Klip nu op i den 
midterste m, og pres kanterne, så m ikke løber. 

Forkanter
Strik ca 1 m op pr. p (antallet skal være deleligt med 
4 + 2 m) med rundp nr. 5½, fra r-siden af arb langs 
venstre forkant i den sidste lodrette stribe, før møn-
steret strikket efter diagrammerne begynder. Strik 10 
cm rib (2 vr, 2 r) frem og tilbage på p, i striber med 
de samme fv, som blev brugt til de øvrige ribkanter, 
sørg for at slutte med 1 p fra vr-siden af arb. Luk nu 
af med den fv, der blev brugt til at slå m op med på 
kroppen ved at strikke 1 p r, og lukke af i vr på den 
flg. p.
Strik en kant magen til langs højre forkant. 

Krave
Strik nu fra r-siden af arb, 14 m op med rundp nr. 5½ 
over venstre forkant, strik de hvilende m fra krop-
pen, og strik 14 m op over højre forkant, bemærk at 
det samlede m-antal skal være deleligt med 4 + 2 m. 
Strik nu 15 cm krave i rib (2 r, 2 vr) frem og tilbage 
på p med de samme fv, som blev brugt til de øvrige 
ribkanter, sørg for at slutte med 1 p fra vr-siden af 
arb. Luk af med den samme fv og på samme måde 
som langs forkanterne. Kanterne ved opklipningen 
midtfor bukkes dobbelt om, og syes fast på trøjens 
inderside, så de trævlende ender skjules.


