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#FilcolanaSyreni

Syreni er en klassisk tætsiddende cardigan med en dyb V-udskæring og et hellangt, slankt 
ærme. Den er dekoreret med et bølget mønster, der danner illusionen af fiskeskæl. ’Syreni’ 
betyder havfrue på latin, og hvem drømmer ikke om at kunne svømme som en havfrue, når 
man ser havet? Nu kan du ligne en, der kan. Syreni kan bruges som et varmt og dekorativt lag 
under frakken uden at fylde for meget. Den feminine facon og strukturmønsteret giver et 
klassisk udtryk med masser af kant og muligheder. 

SyreniDesign: Vetus Stercore

STØRRELSER
S (M) L (XL) 

MÅL
Brystvidde: 90 (100) 110 (120) cm
Taljevidde: 75 (85) 95 (105) cm
Ærmelængde: 51 (51) 51 (51) cm
Hel længde: 49,5 (51,5) 57,5 (57,5) cm

STRIKKEFASTHED
30 m og 40 p i glatstrik på pind 3 mm = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende.
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde.  

MATERIALER
Garn fra Filcolana
300 (350) 400 (450) g Arwetta fv. 147 
(Hunter Green)

Rundpind 2,5 og 3 mm, 60-80 cm 
Strømpepinde 3 mm (kan udelades hvis der 
strikkes magic loop på lang rundpind)

Maskemarkører

3 knapper
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

fm: Flyt markøren fra venstre til højre pind.
v-udt: Før venstre pind, med retning fra forsiden og 
væk fra dig selv, ind under lænken mellem to masker, 
løft lænken op på pinden og strik den drejet ret.
h-udt: Før venstre pind, med retning fra bagsiden og 
ind mod dig selv, ind under lænken mellem to masker, 
løft lænken op på pinden og strik den ret.
dr: Masken strikkes ret eller vrang i bagerste maskeled.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Strikkeopslagning
*Strik 1 ret i første maske, men lad første maske blive 
på venstre pind, sæt den nye maske der nu sidder på 
højre pind, tilbage på venstre pind foran første maske, 
idet du drejer masken når du flytter den tilbage*, 
gentag fra * til *, til det ønskede maskeantal.

DIAGRAM 

Arbejdsgang
Syreni strikkes nedefra og op til ærmegabet, hvor 
kroppen deles, og forstykker og ryg strikkes 
færdig hver for sig. 

Ærmerne strikkes rundt og sys på ærmegabet. 
Forkanterne strikkes samtidig med kroppen, det sidste 
stykke af forkanterne fortsættes for sig og sys 
efterfølgende på ryggens aflukning til nakke. 

For at danne en ensartet og skarp kant tages første 
maske løs af på alle pinde. 

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden
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Opskrift
FORKANTER
Venstre forkant (knapkant)
Retsiden: Strik rib (1 vr, 1 r).
Vrangsiden: 1 r løs af, strik rib (1 r, 1 vr), slut med 1 r. 
Højre forkant (knaphulskant)
Retsiden: 1 r løs af, strik rib (1 vr, 1 r), slut med 1 vr.

Vrangsiden: Strik rib (1 vr, 1 r).

Knaphul strikkes således:
1. knaphulspind (retsiden): 1 r løs af, 4 (4) 5 (5) m 
rib (1 vr, 1 r), luk de næste 4 m af, strik 5 (5) 6 (6) m 
rib, sidste m strikkes 1 vr.

2. knaphulspind (vrangsiden): Strik 5 (5) 6 (6) m rib 
(1 r, 1 vr), strik 5 nye m op med teknikken 
strikkeopslagning (se særlige teknikker), løft den 5. m 
over den første af de næste m (for at forstærke knap-
hullet), strik 5 (5) 6 (6) m rib, sidste m strikkes 1 r.
Knaphuller strikkes efter 1,8 cm, 11,5 cm og 21 cm. 

KROP
Slå 253 (285) 321 (353) masker op på pind 2,5 mm 
og sæt samtidig en markør efter de første 14 (14) 16 
(16) masker (højre forkant) og endnu en markør før de 
sidste 14 (14) 16 (16) masker (venstre forkant). Der 
strikkes frem og tilbage på rundpinden. 

1. p (vrangsiden): 1 r løs af, strik rib (1 r, 1 vr), til de 
sidste 2 m, 2 r.

2. p: 1 r løs af, strik rib (1 vr, 1 r) pinden ud.

Gentag disse 2 pinde og strik samtidig det første 
knaphul i højre forkant (set fra retsiden), når arbejdet 
måler 1,8 cm.

Fortsæt lige op til ribben måler 5 cm, slut med en pind 
fra retsiden.

Skift til pind 3 mm. 

Næste p (vrangsiden): Fortsæt i rib som maskerne 
viser og indsæt en sidemarkør når der er strikket 
56 (64) 72 (80) m efter forkantsmarkøren (venstre 
forstykke), strik 56 (64) 72 (80) masker rib, strik 2 
masker sammen, strik 55 (63) 71 (79) masker rib 
(ryg), indsæt endnu en sidemarkør og strik rib pinden 
ud (højre forstykke) = 252 (284) 320 (352) masker.

Strik herefter mønster efter diagrammet (den første 
pind er fra retsiden), undtagen de yderste 14 (14) 16 
(16) masker i hver side, disse masker strikkes fortsat 
i rib til forkanter.

Strik 6 pinde ifølge diagrammet, sidste pind er fra 
vrangsiden.

Næste p (retsiden) (udtagningsp): *Strik til 1 m 
før sidemarkøren, h-udt, 1 r, fm, 1 r, v-udt*, gentag 
fra * til *, yderligere 1 gang, strik pinden ud.

Næste p: Strik mønster ifølge diagrammet, de nye 
masker strikkes ind i mønsteret efterhånden, således at 
diagrammet spejles på hver side af markøren.

Gentag de sidste 8 pinde i alt 12 (11) 11 (11) gange, 
SAMTIDIG strikkes de næste 2 knaphuller i højre 
forkant, når arbejdet måler henholdsvis 11,5 og 
21 cm, slut med en pind fra vrangsiden.
SAMTIDIG  Når det sidste knaphul er strikket, 
begyndes indtagninger langs forkanterne, således:
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Næste p (retsiden): Strik forkantens m, fm, strik 2 m 
sm, enten r eller vr som det passer i mønsteret, strik til 
de sidste 2 m før næste forkantsmarkør, strik 2 m sm 
som det passer i mønsteret, fm, strik pinden ud.

Gentag denne indtagning på hver 5. (4.) 4. (4.) pind 
i alt 20 (25) 25 (25) gange, SAMTIDIG lukkes der af 
til ærmegab når der er 284 (310) 338 (370) m på 
pinden og arbejdet måler i alt 29 (30) 34 (34) cm, 
således:
Næste p (retsiden): Strik som hidtil og luk samtidig 
8 (8) 10 (12) m af på hver side af begge sidemarkører 
(=16 (16) 20 (24) m lukket af til ærmegab, i hver side).

Herefter strikkes forstykker og ryg færdig hver for sig.

VENSTRE FORSTYKKE
Næste p (vrangsiden): Strik forkant og følg 
diagrammet som hidtil, til de aflukkede masker, vend 
arb og lad de resterende masker til ryg og højre 
forstykke hvile.

Næste p: Strik 2 r sm, strik iflg. diagram og forkant 
som hidtil.

Strik disse 2 pinde ialt 10 (10) 12 (18) gange, 
SAMTIDIG fortsættes indtagninger mod forkant på 
hver 5.(4.) 4. (4.) pind som hidtil.

Strik til forstykket måler 18 (19) 20,5 (20,5) cm fra 
ærmegabet. Slut med en pind fra vrangsiden.

Skulder
Luk herefter 6 (8) 6 (6) masker af til skulder 
i begyndelsen af hver retsidepind ialt 5 (4) 6 (6) gange, 
til der er lukket i alt 30 (32) 36 (36) masker af og der 
nu kun er de 14 (14) 16 (16) masker til forkant tilbage 
på pinden.

Fortsæt i rib over disse sidste 14 (14) 16 (16) masker, 
til stykket måler 7,5 (8) 8 (8) cm fra de aflukkede 
skuldermasker. Luk alle 14 (14) 16 (16) masker af 
som de vises.

Flyt ryggens 120 (134) 146 (158) masker til en 
maskeholder. 

 

HØJRE FORSTYKKE
Sæt garnet til vrangsiden af højre forstykkes masker.

Næste p (vrangsiden): Strik 2 vr sm, strik diagram 
og forkant som hidtil pinden ud.

Næste p: Strik forkant og diagram som hidtil.
Strik disse 2 pinde ialt 10 (10) 12 (18) gange, 
SAMTIDIG fortsættes indtagninger mod forkant på 
hver 5.(4.) 4. (4.) pind som hidtil.

Strik til forstykket måler 18 (19) 20,5 (20,5) cm fra 
ærmegabet. Slut med en pind fra retsiden.

Luk herefter 6 (8) 6 (6) masker af til skulder, 
i begyndelsen af hver vrangsidepind i alt 5 (4) 6 (6) 
gange, til der er lukket 30 (32) 36 (36) masker af og 
der er 14 (14) 16 (16) masker til forkant tilbage på 
pinden.

Fortsæt i rib over disse sidste 14 (14) 16 (16) masker, 
til stykket måler 7,5 (8) 8 (8) cm fra de aflukkede 
skuldermasker. Luk alle 14 (14) 16 (16) masker af 
som de vises.
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RYG:
Sæt garnet til vrangsiden af ryggens masker.

Næste p (vrangsiden): Strik iflg. diagram pinden ud.

Næste p: Strik 2 r sm, strik iflg. diagram til de sidste 
2 m, 2 r sm.

Strik disse 2 pinde i alt 10 (10) 12 (18) gange = 100 
(114) 122 (122) m på pinden.

Strik lige op til ryggen måler 18 (19) 20,5 (20,5) cm 
fra ærmegabet. Slut med en pind fra vrangsiden.

Næste p (retsiden): Strik 30 (32) 36 (36) m 
iflg. diagram, luk de næste 40 (50) 50 (50) m af, strik 
iflg. diagram pinden ud.

Nu strikkes skuldrene hver for sig.
Venstre skulder
Luk 6 (8) 6 (6) masker af til skulder i begyndelsen af 
hver vrangsidepind i alt 5 (4) 6 (6) gange, til alle 
masker er lukket af.

Højre skulder
Sæt garnet til vrangsiden af højre skulders masker.

Næste p (vrangsiden): Strik iflg. diagram pinden ud.
Luk herefter 6 (8) 6 (6) masker af til skulder 
i begyndelsen af hver retsidepind ialt 5 (4) 6 (6) gange, 
til alle masker er lukket af.

ÆRMER
Slå 48 (48) 56 (56) masker op på pind 3 mm, indsæt 
en omgangsmarkør og saml omgangen.
Strik 5 cm drejet rib (1 dr r, 1 dr vr). 

Næste omg: Strik 1 r og 1 dr r i samtlige m, omg ud 
= 96 (96) 112 (112) m.

Strik lige op i mønster ifølge diagrammet, til arbejdet 
måler 51 cm eller ønsket længde.

Næste omg: Strik til 8 (8) 10 (10) m før omgangs-
markøren, luk maskerne af frem til markøren, fjern 
markør og luk omgangens første 8 (8) 10 (10) m af, 
strik iflg. diagram omgangen ud = 80 (80) 92 (92) m 
på pinden. 

Herefter strikkes der frem og tilbage på rundpinden.

Luk af til ærmekuppel i hver side, således:
Næste p (vrangsiden): Strik iflg. diagram pinden ud.

Næste p: 2 r sm, strik iflg. diagram til de sidste 2 m, 
2 r sm.

Strik disse 2 pinde i alt 18 (20) 20 (26) gange 
= 44 (40) 52 (40) masker.

Hererfter strikkes der 2 masker sammen i hver side på 
alle pinde (henholdsvis 2 ret sammen på retsiden og 
2 vrang sammen på vrangsiden) i alt 12 (10) 16 
(10) gange = 20 (20) 20 (20) masker.

Luk af som maskerne viser.

Strik det andet ærme tilsvarende.

MONTERING
Sy skuldersømmene sammen med maskesting. 
Sy forkanternes ender sammen midt bag med 
maskesting og sy kanten til ryggens halsåbning.

Sy ærmerne i ærmegabene.

Hæft alle ender og sy knapper i.

Vask cardiganen ifølge vaskeanvisning på banderolen 
og lad den liggetørre fladt på et håndklæde.


