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Lavinia - en monteringsfri cardigan i tykt garn

Design: Hanna Maciejewska

www.filcolana.dk Filcolana

Lavinia er en dejlig og varm cardigan, der er 
hurtig at strikke i det lækre, tykke Naturgarn. 
Lavinia er designet til at blive strikket ud i et, 
helt uden efterfølgende sammensyning. 

3. udgave - februar 2017 © Filcolana A/S
Dansk oversættelse: Signe Strømgaard

Materialer
700 (700) 800 (900) 1000 (1100) 1200 (1300) g Na-
turgarn fra Filcolana i farve 314

7 mm (60 og 100 cm) rundpinde og strømpepinde
7,5 mm (60 og 100 cm) rundpinde og strømpepinde
2 maskemarkører 
Maskeholder eller garnende

Størrelser
XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)

Mål
Passer til brystvidde: 71 (81) 92 (102) 112 (122) 132 
(142) cm 
Overvidde: 95 (105) 115 (125) 135 (145) 155 (165) 
cm 
Hel længde: 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) cm 
Ærmelængde: 40 cm (alle størrelser)
Cardiganen er designet til at blive båret med op til 24 
cm mervidde, dvs. hvor overvidden er 24 cm større 
end brystmålet
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Strikkefasthed
12 m og 17,5 pinde i glatstrik på 7,5 mm p = 10 x 10 
cm

Særlige forkortelser
1 udtv (udtagning): Stik højre pind forfra ind under 
lænken mellem m, løft den op på pinden og strik 
den ret gennem bagerste maskeled fra retsiden. Fra 
vrangsiden stikkes højre pind bagfra ind under læn-
ken mellem m, som løftes op på pinden og strikkes 
vrang gennem forreste maskeled.
1 udth (udtagning): Stik højre pind bagfra ind un-
der lænken mellem m, løft den op på pinden og strik 
den ret gennem forreste maskeled fra retsiden. Fra 
vrangsiden stikkes højre pind forfra ind under lænken 
mellem m, som løftes op på pinden og strikkes vrang 
gennem bagerste maskeled.
Vend med næste m (vendem): Tag næste m vr løst af 
med garnet foran arb, vend, tag første m vr løst
af med garnet foran arb. Når der skal strikkes forbi 
vendemasken, løftes løkken omkring masken op på 
pinden og m og løkke strikkes sammen som 1 m. 
Retsiden: Stik p ind under løkken og derefter ind i m 
og strik r sm. Vrangsiden: Løftløkken bagfra op på p 
og strik vr sm.

Fremgangsmåde
Lavinia strikkes oppefra og ned uden efterfølgende 
sammensyning. Først strikkes ryggen og derefter 
hvert forstykke for sig ned til under ærmerne. Her 
samles alle 3 dele og kroppen strikkes færdig. 
Herefter strikkes der masker op til ærmerne i 
ærmegabene og ærmerne strikkes oppefra og ned, 
med vendepinde for at forme ærmekuplen.

Ryg
Slå 49 (55) 61 (65) 71 (75) 81 (87) m op på en 7,5 
mm rundpind med en midlertidig opslagning (se side 
3).
Startpind (vrangsiden): Strik 17 (19) 21 (23) 25 (27) 
29 (31) vr (venstre skulder), placer markør, strik 17 
(17) 19 (19) 21 (21) 23 (25) vr (nakke), placer mar-
kør, strik 17 (19) 21 (23) 25 (27) 29 (31) vr (højre 
skulder).

1. pind (retsiden) – form halsåbningen: Strik r til før-
ste markør, flyt markøren over, vend.
2. pind (vrangsiden): Flyt markøren over, strik vr 
pinden ud.
3. pind: Strik r til 1 m efter vendem, vend.
4. pind: Strik vr pinden ud.
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5. pind: Strik r pinden ud.
6. pind: Strik vr til første markør, flyt markøren over, 
vend.
7. pind: Flyt markøren over, strik r pinden ud.
8. pind: Strik vr til 1 m efter sidste vendem, vend.
9. pind: Strik r pinden ud.
10. pind: Strik vr pinden ud. Fjern markører.

Næste p: Strik r pinden ud.
Næste p: Strik vr pinden ud.
Fortsæt i glatstrik til ryggen måler ca. 15 (16) 17 (17) 
18 (18) 19 (19) cm fra opslagningskanten (målt langs 
siden af arbejdet). Slut med en p fra vrangsiden.

Næste p (retsiden) – form ærmegab: 1 r, 1 udth, strik 
r til sidste m på pinden, 1 udtv, 1 r.
Strik som ovenfor på hver 2. p yderligere 2 gange for 
at forme ærmegabene. 
Der er nu 55 (61) 67 (71) 77 (81) 87 (93) m.
Slut med en pind fra vrangsiden. Bryd garnet og sæt 
m på en maskeholder.

Højre forstykke
Pil forsigtigt den midlertidige opslagning op og placer 
m på en 7,5 mm rundpind. Begynd nu fra retsiden i 
højre side af arbejdet.

Note: Sæt markeringer i begge sider af højre 
forstykkes skulder, hvor opslagningen var før den 
blev pillet op, som en hjælp til når der skal strikkes 
masker op til ærme og halskant.

1. pind (retsiden): Strik 17 (19) 21 (23) 25 (27) 29 
(31) r. Sæt de resterende, ustrikkede m på en maske-
holder.
2. pind (vrangsiden): Strik [1 vr, 1 r] 3 (3) 3 (4) 4 (4) 
5 (5) gange, 1 vr, vend.
3. pind: Strik r pinden ud.
4. pind: Strik [1 vr, 1 r] 6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 (8) gange, 
1 vr, vend.
5. pind: Strik r pinden ud.
6. pind: Strik [1 vr, 1 r] til sidste m, 1 vr.

Næste p (retsiden): Strik r pinden ud.
Næste p (vrangsiden): Strik [1 vr, 1 r] til sidste m, 1 
vr.
Gentag de sidste 2 pinde til højre forstykke måler ca. 
15 (16) 17 (17) 18 (18) 19 (19) cm fra opslagnings-
kanten (målt langs siden af arbejdet). Slut med en 
pind fra vrangsiden.

Næste p (retsiden) – form ærmegab: 1 r, 1 udth, 
Strik r pinden ud.
Næste p (vrangsiden): Strik [1 vr, 1 r] pinden ud.
Næste p – form ærmegab: 1 r, 1 udth, Strik r pinden 
ud.
Næste p: Strik [1 vr, 1 r] til sidste m, 1 vr.
Næste p – form ærmegab: 1 r, 1 udth, Strik r pinden 
ud. 
Der er 20 (22) 24 (26) 28 (30) 32 (34) m på pinden.
Næste p: Strik [1 vr, 1 r] pinden ud.

Bryd garnet og sæt m på en maskeholder.

Venstre forstykke
Lad de midterste 15 (17) 19 (19) 21 (21) 23 (25) m 
fra ryggens opslagning sidde på maskeholderen og 
placer de resterende, yderste 17 (19) 21 (23) 25 (27) 
29 (31) m på en 7,5 mm rundpind. Begynd med en 
pind fra retsiden.

Note: Sæt markeringer i begge sider af venstre 
forstykkes skulder, hvor opslagningen var før den 
blev pillet op, som en hjælp til når der skal strikkes 
masker op til ærme og halskant.
.

1. pind (retsiden): Strik 7 (7) 7 (9) 9 (9) 11 (11) r, 
vend.
2. pind (vrangsiden): Strik [1 vr, 1 r] til sidste m, 1 
vr.
3. pind: Strik 13 (13) 13 (15) 15 (15) 17 (17) r, 
vend.
4. pind: Strik som 2. pind.
5. pind: Strik r pinden ud.
6. pind: Strik som 2. pind.

Næste p (retsiden): Strik r pinden ud.
Næste p (vrangsiden): Strik [1 vr, 1 r] til sidste m, 1 
vr.
Gentag de sidste 2 pinde til venstre forstykke måler 

Særlige teknik: Midlertidig opslagning
Hækl en luftmaskekæde med et kontrastfarvet 
garn (der senere bliver fjernet). Kæden skal have 
5-10 luftmasker mere end du skal slå op.
Strik nu, med det garn du skal bruge i arbejdet, 
masker op således: Strik 1 m op i det tredje ben 
i hver luftmaske (altså i den lille ”perle” der er 
”bag” på luftmaskerne). Strik så mange masker 
op, som du skal bruge i følge opskriften.
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ca. 15 (16) 17 (17) 18 (18) 19 (19) cm fra opslag-
ningskanten (målt langs siden af arbejdet). Slut med 
en pind fra vrangsiden.
Næste p (retsiden) – form ærmegab: Strik r til sidste 
m, 1 udtv, 1 r.
Næste p (vrangsiden): Strik [1 r, 1 vr] pinden ud.
Næste p – form ærmegab: Strik r til sidste m, 1 udtv, 
1 r.
Næste p: Strik [1 vr, 1 r] til sidste m, 1 vr.
Næste p – form ærmegab: Strik r til sidste m, 1 udtv, 
1 r. 
Der er nu 20 (22) 24 (26) 28 (30) 32 (34) m på pin-
den.
Næste p: Strik [1 r, 1 vr] pinden ud.
Bryd ikke garnet.

Krop
Flyt m fra ryggen og højre forstykke over på en 
ekstra pind.
Strik venstre forstykke i mønster, slå 1 (1) 1 (2) 2 (3) 
3 (3) nye m op i forlængelse af m på pinden, sæt en 
markør, slå yderligere 1 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (3) nye m 
op, strik ryggens m, slå 1 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (3) nye 
m op i forlængelse af m på pinden, sæt en markør, 
slå yderligere 1 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (3) nye m op, strik 
højre forstykke i mønster. 
Der er nu 99 (109) 119 (131) 141 (153) 163 (173) m 
på pinden.

Kun str. XXS (XS) S (-) - (XL) 2XL (3XL)
Startpind (vrangsiden): Strik [1 vr, 1 r] til 1 m før 
markøren, 1 r, flyt markøren over, strik vr til næste 
markør, flyt markøren over, 1 r, [1 r, 1 vr] pinden ud.
1. pind (retsiden): Strik r til 1 m før markøren, 1 vr, 
flyt markøren over, strik r til næste markør, flyt mar-
køren over, 1 vr, strik r pinden ud.
2. pind (vrangsiden): Strik [1 vr, 1 r] til 1 m før 
markøren, 1 r, flyt markøren over, strik vr til næste 
markør, flyt markøren over, 1 r, [1 r, 1 vr] pinden ud.
Gentag 1. og 2. p til kroppen måler ca. 41 cm fra 
hvor kroppen blev samlet - eller til kroppen er 8 cm 
kortere end den ønskede færdige længde.

Rib
Skift til 7 mm rundpind. 
1. pind (retsiden): Strik r til 1 m før markøren, 1 vr, 
flyt markøren over, strik r til næste markør, flyt mar-
køren over, 1 vr, strik r pinden ud.
2. pind (vrangsiden): Strik [1 vr, 1 r] til 1 m før mar-
køren, 1 r, flyt markøren over, [1 r, 1 vr] til 1 m før 
næste markør, 1 r, flyt markøren over, 1 r, [1 r, 1 vr] 
pinden ud.
Gentag de sidste 2 pinden til ribben måler ca. 8 cm. 
Luk alle m r af.

Kun str. - (-) - (M) L (-) - (-)
Startpind (vrangsiden): Strik [1 vr, 1 r] til markøren, 
flyt markøren over, strik vr til næste markør, flyt mar-
køren over, [1 r, 1 vr] pinden ud.
1. pind (retsiden): Strik r til 1 m før markøren, 1 
vr, flyt markøren over, strik r til næste markør, flyt 

markøren over, 1 vr, strik r pinden ud.
2. pind (vrangsiden): Strik [1 vr, 1 r] til markøren, flyt 
markøren over, strik vr til næste markør, flyt markøren 
over, [1 r, 1 vr] pinden ud.
Gentag 1. og 2. p til kroppen måler ca. 41 cm fra hvor 
kroppen blev samlet - eller til kroppen er 8 cm kortere 
end den ønskede endelige længde.

Rib
Skift til 7 mm rundpind. 
1. pind (retsiden): Strik r til 1 m før markøren, 1 
vr, flyt markøren over, strik r til næste markør, flyt 
markøren over, 1 vr, strik r pinden ud.
2. pind (vrangsiden): Strik [1 vr, 1 r] til markøren, flyt 
markøren over, [1 r, 1 vr] til 1 m før næste markør, 1 
r, flyt markøren over, [1 r, 1 vr] pinden ud.
Gentag de sidste 2 pinden til ribben måler ca. 8 cm. 
Luk alle m r af.

Ærmer (alle str.)
Maskerne til ærmerne strikkes op rundt i ærmegabet 
og ærmekuplen formes med vendepinde.

Strik m op fra retsiden langs det ene ærmegab med 
en 7,5 mm rundpind. Begynd ved markeringen på 
toppen af skulderen og strik ca. 1 m op for hver 2 
pinde - bortset fra langs de nyopslåede m i bunden af 
ærmegabet, hvor der strikkes 1 m op pr m.
Sæt en markør og strik 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 
(23) m op langs forstykkets ærmegabskant frem 
til bunden af ærmegabet, strik her 2 (2) 2 (4) 4 
(6) 6 (6) m op i de nyopslåede m, strik herefter 19 
(20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) m op langs ryggens 
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ærmegabskant = 40 (42) 42 (46) 46 (50) 50 (52) m 
på pinden i alt.

Vendepinde
1. pind (retsiden): Strik 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 
(14) r, vend.
2. pind (vrangsiden): Strik vr til 10 (11) 11 (12) 12 
(13) 13 (14) m efter markøren, vend.
3. pind: Strik r til 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) m 
efter markøren, vend.
4. pind: Strik vr til 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) m 
efter markøren, vend.
Fortsæt på denne måde med at strikke 2 m efter sid-
ste vending til der kun er 6 (6) 6 (8) 8 (10) 10 (10) 
m som ikke er blevet strikket (dvs. m i bunden af 
ærmegabet + 2 m i hver side). Slut med en pind fra 
vrangsiden. 
Vend arb og strik alle m r. Fjern markøren ved 
skulderens top og placer i stedet en markør i midten 
af maskerne i bunden af ærmegabet. Dette er nu 
omg’s begyndelse.
Fortsæt rundt over ærmets m i glatstrik. Strik 13 omg 
lige ned.

Næste omg - indtagninger: 1 r, 2 r sm, strik r til de 
sidste 3 m af omg, llr, 1 r.
Strik en indtagningsomg på hver 10. (10.) 10. (8.) 
8. (8.) 8. (8.) omg yderligere 4 (4) 4 (5) 5 (5) 5 (5) 
gange. Der er nu 30 (30) 32 (34) 34 (38) 38 (40) m 
på pinden.

Fortsæt i glatstrik til ærmet måler ca. 32 cm fra under 
ærmet - eller til ærmet er 8 cm kortere end den 
ønskede færdige længde. Skift til 7 mm rundpind. 

Rib
Næste omg: Strik [1 r, 1 vr] pinden ud.
Næste omg: Strik r pinden ud.
Gentag disse 2 omg til ribben måler ca. 8 cm. Luk alle 
m r af.

Forkant
Sæt m fra midten af ryggens opslagning på en ekstra 
pind.
Strik nu m op fra retsiden med en 7 mm rundpind. 
Begynd i bunden af højre forstykke og strik 96 (98) 
98 (100) 100 (102) 102 (104) m op langs forstykket, 
strik de 15 (17) 19 (19) 21 (21) 23 (25) m fra nak-
ken, og strik endnu 96 (98) 98 (100) 100 (102) 102 
(104) m op langs venstre forkant.
Der er nu 207 (213) 215 (219) 221 (225) 227 (233) 
m på pinden.
Startpind (vrangsiden): Strik [1 r, 1 vr] til sidste m, 
1 r.

1. pind (retsiden): Strik [1 vr, 1 r] til sidste m, 1 vr.
2. pind (vrangsiden): Strik [1 r, 1 vr] til sidste m, 1 r.
Gentag 1. og 2. pind endnu 5 gange.

Næste p (retsiden): Luk 54 m af i mønster, strik [1 vr, 
1 r] til sidste m, 1 vr.

Næste p (vrangsiden): Luk 54 m af i mønster, [1 r, 1 
vr] til sidste m, 1 r. 
Der er nu 97 (103) 105 (109) 111 (115) 117 (123) m 
på pinden.

Gentag 1. og 2. pind over de resterende m på pinden 
yderligere 8 gange.
Luk alle m af i mønster.

Montering
Hæft alle ender. Vask forsigtigt cardiganen og spænd 
den op.


