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Denne lille cardigan er super sød med et råt 
touch fra hundehovederne. I virkeligheden er 
de små hoveder slet ikke hunde men katte, 
for mønsteret hedder Kettunøsin, men for 
mig ligner det mest en spidsøret hunderace. 
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Materialer
Farve A: 100 (150) 150 (200) g Arwetta Classic fra 
Filcolana i farve 811 (Caribean Sea)
Farve B: 30 (50) 70 (90) g Arwetta Classic fra Filco-
lana i farve 954 (Light Grey (melange))
Farve C: 20 (25) 30 (35) g Arwetta Classic fra Filco-
lana i farve 250 (Disco Green)
Rundpinde 2,5 og 3 mm
Strømpepinde 2,5 og 3 mm 
6 (7) 8 (9) små knapper (ønsker du at bruge tryk-
låse undlades knaphullerne, og der sys et bånd fast 
på indersiden af knaphulskanten og på ydersiden af 
knapkanten.)

Størrelser
1 år/80 cl (2 år/92 cl) 4 år/104 cl (6 år/116 cl)
Den viste model er str 116

Mål
Passer til brystvidde: 50-53 (53-56) 56-59 (59-62) 
cm
Overvidde: 56 (59) 61 (64) cm
Ærmelængde: 20 (25) 30 (33) cm
Hel længde: 32 (36) 40 (45) cm
 
Strikkefasthed
28 m og 32 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den og strik den drejet ret.
LLS (indtagning): 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage på 
venstre pind og strik dem dr ret sammen.
2 r sm (indtagning): Strik 2 masker ret sammen.

Arbejdsgang
Cardiganen er strikket nedefra og op, og der strikkes 
frem og tilbage i glatstrik. Bærestykket er strikket i 
to-farvestrik. 
I stedet for knaphuller, kan der sys et bånd med tryk-
knapper på cardiganens forkanter.

Ribkant
Slå 156 (164) 172 (180) m op på rundp 2,5 mm med 
farve C og strik frem og tilbage i perlerib således:
1. p: 1 vr, *1 r, 3 vr*, gentag fra * til * til de sidste 3 
m, 1 r, 2 vr.
2. p: *1 r, 3 vr*, gentag fra * til * p ud.
3. p: Som 1. p.
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Diagram

4. p: Som 2. p, men med farve B.

Fortsæt med farve B og gentag 1. og 2. p, til perlerib-
ben måler 5 cm, slut med en ulige p. 

Krop
Skift til rundp 3 mm. Fortsæt i glatstrik med farve A, 
til kroppen måler 20 (23) 25 (27) cm. 
Næste p: Strik 37 (39) 40 (42) m, luk 4 (4) 6 (6) 
m af til ærmegab, strik til der er 74 (78) 80 (84) m 
på p efter de aflukkede m, luk 4 (4) 6 (6) m af, strik 
pinden ud.
Lad kroppens m hvile, mens du strikker ærmer.

Ærmer
Slå 44 (48) 52 (56) m op på p strømpep 2,5 mm med 
farve A, og strik rundt i perlerib således:
1. omg: 1 vr, *1 r, 3 vr*, gentag fra * til * til de sid-
ste 3 m, 1 r, 2 vr.
2. omg: *3 r, 1 vr *, gentag fra * til * omg rundt.
3. omg: Som 1. omg.
4. omg: Som 2. omg, men med farve B.
Fortsæt med farve B og gentag 1. og 2. omg, til per-
leribben måler 4 cm, slut med 1. omg. 
Skift til farve A og strømpep 3 mm.

2 r sm

lls

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

Ingen maske, spring feltet over

Farve A

Farve B

Farve C
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Str. 4 og 6 år

Str. 1 og 2 år

Sådan læses diagrammet
1.p (retsiden) læses fra højre mod venstre. 
Næste p (vrangsiden) læses fra venstre mod 
højre. 
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Strik glatstrik og tag ud således: 1 r, 1 udt, strik r til 
sidste m, 1 udt, 1 r.
Gentag udt på hver 2. omg, til der er taget ud i alt 9 
(10) 11 (12) gange. Der er 62 (68) 74 (80) m på p.
Fortsæt lige op i glatstrik, til ærmet måler 20 (25) 30 
(33) cm.
Næste p: Luk omg’s første og sidste 2 (2) 3 (3) m af 
til ærmegab. Lad ærmets resterende 58 (64) 68 (74) 
m hvile, og strik et ærme magen til.

Bærestykke
Sæt ærmernes m ind over de aflukkede m i hver side 
af kroppen = 264 (284) 296 (316) m. 
Strik 0 (2) 3 (6) cm frem og tilbage i glatstrik med 
farve A og rundp 3 mm. Slut med en p fra vrangsiden 
og tag på denne p 4 (4) 6 (6) m ind jævnt fordelt.
Strik mønster efter diagrammet MEN foretag ikke ind-
tagningerne i højre side af diagrammet på den første 
mønstergentagelse og i venstre side på den sidste 
mønstergentagelse. Når alle diagrammets pinde er 
strikket, er der 110 (118) 122 (130) m tilbage. 
Skift til rundp 2,5 mm og farve C. Strik 10 p ret, idet 
der på den 3. p af disse p tages ind således:
Strik *3 r, 2 r sm*, gentag fra * til *, til der er 5 (3) 
2 (5) tilbage, strik r pinden ud. Der er nu 89 (95) 98 
(105) m tilbage på p.
Luk løst af.

Knapkant
Til piger strikkes der masker op langs venstre forkant, 
til drenge langs højre. Strik m op fra retsiden med 
rundp 2,5 mm og farve C. Strik 4 m op for hver 5 p.
Strik 10 p r. 
Luk løst af.
Marker placeringen af 6 (7) 8 (9) knapper jævnt for-
delt på knapkanten.

Knaphulskant
Strik på samme måde m op langs den modsatte for-
kant. Strik 5 p r.
Næste p (retsiden): Strik r med knaphuller ud for 
markeringerne således: Slå om p, 2 r sm.
Strik 3 p r.
Luk løst af.

Montering
Sy maskerne under ærmerne sammen. 
Hæft ender.


