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Maricia - smuk cardigan med hulmønster

Design: Hanna Maciejewska

www.filcolana.dk Filcolana

„Maricia” strikkes oppefra og ned med rag-
lanærmer og et smukt hulmønsterpanel på 
ryggen. Sæt prikken over i’et med matchende 
eller kontrasterende knapper og bær den 
sammen med jeans eller en nederdel med 
masser af sving i skørterne eller en sød lille 
kjole.
Cardigan strikkes med en tråd af hver af to 
forskellige lækre Filcolana-garner: Den på-
lidelige, uldne New Zealand Lammeuld og 
den fine, luftige Tilia mohair, som giver dette 
design en meget smuk og interessant tekstur.

3. udgave - oktober 2016 © Filcolana A/S
Oversættelse til dansk: Signe Strømgaard

Materialer
200 (200) 200 (200) 300 (300) 300 (300) g New Zea-
land Lammeuld af Filcolana i farve 207
125 (125) 150 (150) 175 (200) 200 (225) g Tilia af 
Filcolana i farve 289
(strik en tråd af hver kvalitet sammen)
3,5 mm rundpinde eller strømpepinde, 60 og 100 cm
4 mm rundpinde eller strømpepinde, 60 og 100 cm
4 maskemarkører i én farve (A)
2 maskemarkører i en anden farve (B)
Stitch holder or scrap yarn
9 (9) 10 (10) 10 (10) 11 (11) knapper (23 mm dia-
meter)

Størrelser
XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)
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Mål
Passer til brystvidde:  63-68 (68-73) 78-88 (88-98) 
98-108 (108-118) 118-128 (128-138) cm 
Overvidde: 73 (76) 89 (94) 98 (108) 118 (129) cm
Hel længde: 46 cm (alle størrelser)
Ærmelængde: 45 cm (alle størrelser)
Cardiganen er designet til at bæres med op til 5 cm i 
mervidde, dvs. at den er designet til at måle op til 5 
cm mere end kroppen.

Strikkefasthed
19 m og 26 p in glatstrik på 4 mm pinde = 10 x 10 
cm.

Særlige forkortelser
1 udtv: Stik højre pind forfra ind under lænken mel-
lem m, løft den op på pinden og strik den ret gennem 
bagerste maskeled fra retsiden.
1 udth: Stik højre pind bagfra ind under lænken mel-
lem m, løft den op på pinden og strik den ret gennem 
forreste maskeled fra retsiden 
Llr: 2 ret løs af en ad gangen, flyt maskerne tilbage 
på venstre pind og strik dem ret sammen.
Llllr: Tg 4 m ret løs af, flyt maskerne tilbage på ven-
stre pind og strik dem ret sammen.

Arbejdsgang
Denne cardigan strikkes oppefra og ned. Bærestykket 
begynder med en midlertidig opslagning og derefter 

strikkes der frem og tilbage. Herefter sættes ær-
merne på maskeholdere og kroppen strikkes færdig. 
Herefter strikkes ærmerne. Til sidst strikkes hals- og 
forkanter.

Bærestykke
Slå 53 (55) 55 (57) 57 (59) 59 (63) m op på en 4 
mm rundpind med en midlertidig opslagning.
Begyndelsespinden (vrangsiden): 1 vr, 1 r (venstre 
forstykke), placer A-markør, 1 r, 8 vr, 1 r (venstre 
ærme), placer A-markør, 1 r, strik 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 
(6) vr, placer B-markør, 1 r, 4 vr, 1 r, 13 vr, 1 r, 4 vr, 
1 r, placer B-markør, strik 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (6) vr, 1 
r (ryg), placer A-markør, 1 r, 8 vr, 1 r (højre ærme), 
placer A-markør, 1 r, 1 vr (højre forstykke).

1. pind – raglanudtagninger (retsiden): Strik ret til 1 
m før A-markør, 1 udth, 1 vr, flyt A-markør over, 1 vr, 
1 udtv, strik ret til 1 m før næste A-markør, 1 udth, 1 
vr, flyt A-markør over, 1 vr, 1 udtv, strik ret til B-mar-
kør, flyt B-markør over, strik ryggens hulmønster, flyt 
B-markør over, strik ret til 1 m før A-markør, 1 udth, 
1 vr, flyt A-markør over, 1 vr, 1 udtv, strik ret til 1 m 
før næste markør, 1 udth, 1 vr, flyt A-markør over, 1 
vr, 1 udtv, strik ret pinden ud. [8 m taget ud]
2. pind og alle lige pinde (vrangsiden): Strik retma-
sker ret og vrangmasker vrang. 
Gentag 1. og 2. pind med hulmønster på ryggen og 
raglanindtagninger yderligere 6 gange. 
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Der er nu 109 (111) 111 (113) 113 (115) 115 (119) 
m på pinden. 

Form halskant
1. pind (retsiden): Strik ret til 1 m før A-markør, 1 
udth, 1 vr, flyt A-markør over, 1 vr, 1 udtv, strik ret til 
1 m før næste A-markør, 1 udth, 1 vr, flyt A-markør 
over, 1 vr, 1 udtv, strik ret til B-markør, flyt B-markør 
over, strik ryggens hulmønster, flyt B-markør over, 
strik ret til 1 m før A-markør, 1 udth, 1 vr, flyt A-
markør over, 1 vr, 1 udtv, strik ret til 1 m før næste 
markør, 1 udth, 1 vr, flyt A-markør over, 1 vr, 1 udtv, 
strik ret pinden ud, slå 1 ny maske op i forlængelse af 
m på pinden. [9 m taget ud]
2. pind (vrangsiden): Strik retmasker ret og vrang-
masker vrang, slå 1 ny maske op i forlængelse af m 
på pinden. [1 m taget ud]
Gentag 1. og 2. pind yderligere 3 gange. 

9. pind: Strik ret til 1 m før A-markør, 1 udth, 1 vr, 
flyt A-markør over, 1 vr, 1 udtv, strik ret til 1 m før 
næste A-markør, 1 udth, 1 vr, flyt A-markør over, 1 vr, 
1 udtv, strik ret til B-markør, flyt B-markør over, strik 
ryggens hulmønster, flyt B-markør over, strik ret til 1 
m før A-markør, 1 udth, 1 vr, flyt A-markør over, 1 vr, 
1 udtv, strik ret til 1 m før næste markør, 1 udth, 1 vr, 
flyt A-markør over, 1 vr, 1 udtv, strik ret pinden ud, 
slå 3 nye m op i forlængelse af m på pinden. [11 m 
taget ud]
10. pind: Strik i mønster pinden ud, slå 3 nye m op i 
forlængelse af m på pinden. [3 m taget ud]

Hulmønster
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11. pind: Strik ret til 1 m før A-markør, 1 udth, 1 vr, 
flyt A-markør over, 1 vr, 1 udtv, strik ret til 1 m før 
næste A-markør, 1 udth, 1 vr, flyt A-markør over, 1 vr, 
1 udtv, strik ret til B-markør, flyt B-markør over, strik 
ryggens hulmønster, flyt B-markør over, strik ret til 1 
m før A-markør, 1 udth, 1 vr, flyt A-markør over, 1 vr, 
1 udtv, strik ret til 1 m før næste markør, 1 udth, 1 vr, 
flyt A-markør over, 1 vr, 1 udtv, strik ret pinden ud, 
slå 5 (7) 11 (11) 11 (11) 13 (13) nye m op i forlæn-
gelse af m på pinden. 
[13 (15) 19 (19) 19 (19) 21 (21) m taget ud]
12. pind: Strik i mønster pinden ud, slå 5 (7) 11 
(11) 11 (11) 13 (13) nye m op i forlængelse af m på 
pinden. 
Der er nu 181 (187) 195 (197) 197 (199) 203 (207) 
m på pinden.

13. pind – raglanudtagninger (retsiden): Strik ret til 1 
m før A-markør, 1 udth, 1 vr, flyt A-markør over, 1 vr, 
1 udtv, strik ret til 1 m før næste A-markør, 1 udth, 1 
vr, flyt A-markør over, 1 vr, 1 udtv, strik ret til B-mar-
kør, flyt B-markør over, strik ryggens hulmønster, flyt 
B-markør over, strik ret til 1 m før A-markør, 1 udth, 
1 vr, flyt A-markør over, 1 vr, 1 udtv, strik ret til 1 m 
før næste markør, 1 udth, 1 vr, flyt A-markør over, 1 
vr, 1 udtv, strik ret pinden ud. [8 m taget ud]
14. pind og alle lige pinde (vrangsiden): Strik retma-
sker ret og vrangmasker vrang. 
Gentag 13. og 14. pind yderligere 4 (4) 7 (9) 10 (11) 
13 (14) gange. 
Der er nu 221 (227) 259 (277) 285 (295) 315 (327) 

m på pinden.
KUN størrelse – (–) – (–) – (XL) 2XL (3XL)
Næste pind – raglanudtagninger (retsiden): Strik ret 
til 1 m før A-markør, 1 udth, 1 vr, flyt A-markør over, 
1 vr, strik ret til 1 m før næste A-markør, 1 vr, flyt A-
markør over, 1 vr, 1 udtv, strik ret til B-markør, flyt B-
markør over, strik ryggens hulmønster, flyt B-markør 
over, strik ret til 1 m før A-markør, 1 udth, 1 vr, flyt 
A-markør over, 1 vr, strik ret til 1 m før næste markør, 
1 vr, flyt A-markør over, 1 vr, 1 udtv, strik ret pinden 
ud. [4 m taget ud]
Næste pind: Strik retmasker ret og vrangmasker 
vrang. 
Gentag de sidste 2 pinde yderligere – (–) – (–) – (1) 3 
(5) gange. 
Der er nu - (-) - (-) - (303) 331 (351) m på pinden.

Del arbejdet
1. pind (retsiden): Strik forstykke ret, fjern A-markør, 
sæt ærmemasker på en maskeholder, slå 1 (1) 2 (2) 3 
(4) 4 (5) nye m op under ærmet, flyt A-markør over, 
slå yderligere 1 (1) 2 (2) 3 (4) 4 (5) nye m op, strik 
rygmasker i mønster, slå 1 (1) 2 (2) 3 (4) 4 (5) nye m 
op under ærmet, flyt A-markør over, slå yderligere 1 
(1) 2 (2) 3 (4) 4 (5) nye m op, sæt ærmemasker på 
en maskeholder, fjern A-markør, strik ret pinden ud. 
Der er nu 133 (139) 163 (173) 181 (199) 219 (239) 
m på pinden.
2. pind (vrangsiden): Strik retmasker ret og vrangma-
sker vrang, strik m under ærmerne vrang. 

Lad ærmemaskerne sidde på maskeholderne og strik 
kroppen færdig således:
1. pind: Strik til markør, flyt markør, strik ryg-m i 
mønster, flyt markør, strik ret pinden ud.
2. pind og alle lige pinde, hvor intet andet angived 
(vrangsiden): Strik retmasker ret og vrangmasker 
vrang.
Gentag de sidste 2 pinde til kroppen måler ca. 9 cm 
fra under ærmet. Slut med en pind fra vrangsiden. 

Næste pind - indtagninger (retsiden): Strik ret til 3 m 
før A-markør, llr, 1 r, flyt A-markør over, 1 r, 2 r sm, 
strik rygmasker i mønster til 3 m før A-markør, llr, 1 r, 
flyt A-markør over, 1 r, 2 r sm, strik ret pinden ud. [4 
m taget ind]
Tag ind som ovenfor på hver 8. pind yderligere 3 
gange. 
Der er nu 117 (123) 147 (157) 165 (183) 203 (223) 
m på pinden.

Strik 15 pinde lige op og slut med en pind fra vrang-
siden.
Næste pind - udtagninger (retsiden): Strik ret til 1 
m før A-markør, 1 udth, 1 r, flyt A-markør over, 1 r, 1 
udtv, strik rygmasker i mønster til 1 m før A-markør, 
1 udth, 1 r, flyt A-markør over, 1 r, 1 udtv, strik ret 
pinden ud. [4 m taget ud]
Tag ud som ovenfor på hver 8. pind yderligere 4 (4) 
4 (4) 4 (3) 4 (3) gange. [20 (20) 20 (20) 20 (16) 20 
(16) m taget ud]
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Strik 7 pinde lige op.
Næste pind (retsiden) for str. – (XS) S (–) – (XL) 2XL 
(3XL): Strik ret til 1 m før A-markør, 1 udth, 1 r, flyt 
A-markør over, strik rygmasker i mønster i A-markør, 
flyt A-markør over, 1 r, 1 udtv, strik ret pinden ud. 
Der er nu 137 (145) 169 (177) 185 (201) 225 (241) 
m på pinden.

All størrelser: Strik lige ned i mønster til kroppen 
måler ca. 41 cm fra under ærmet eller ca. 6 cm før 
den endelige længde du ønsker. Slut med en pind 
fra vrangsiden. Fjern A-markører og skift til 3,5 mm 
pinde.

Ribkant
1. pind (retsiden): *1 vr, 2 r, 1 vr*. Gentag fra * til 
* til B-markør, flyt B-markør over, [1 vr, 1 r, 1 vr] 2 
gange, [1 r, 1 vr] 8 gange, 1 vr, 1 r, 1 vr, flyt B-mar-
kør over, *1 vr, 2 r, 1 vr*. Gentag fra * til * pinden 
ud.
Strik retmasker ret og vrangmasker vrang over 8 
pinde.
Luk alle masker af i rib.

Ærmer
Flyt første ærmes masker over på 4 mm strømpe-
pinde. Sæt garnet til midt under ærmet.
Strik 1 (1) 2 (2) 3 (4) 4 (5) m op fra midt under 
ærmet, strik ærmemasker ret, strik yderligere 1 (1) 2 
(2) 3 (4) 4 (5) m op fra under ærmet, placer markør 
og saml arbejdet til en omg. 
Der er nu 48 (48) 56 (60) 64 (68) 72 (76) m på 
pinden.

Strik 7 omg glatstrik.
Næste omg - indtagninger: 1 r, 2 r sm, strik r til de 
sidste 3 m, llr, 1 r. [2 m taget ind]
Strik udtagninger som ovenfor på hver 8. omg yderli-
gere 5 (5) 7 (7) 7 (9) 9 (9) gange. 
Der er nu 36 (36) 40 (44) 48 (48) 52 (56) m på 
pinden.

Fortsæt i glatstrik til ærmet måler ca. 40 cm fra 
under ærmet eller ca. 5 cm før den ønskede længde. 
Skift til 3,5 mm pinde.

Ribkant
Næste omg: *2 r, 2 vr*. Gentag fra * til * omg rundt. 
Gentag omg yderligere 11 gange.
Luk alle masker af i rib.

Halskant
Fjern den midlertidige opslagning og sæt masker på 
en pind. 
Strik m op fra retsiden med en 3,5 mm rundpind. 
Strik 27 (28) 32 (33) 33 (34) 34 (34) m op langs 
højre forstykke, strik 53 (55) 55 (57) 57 (59) 59 (63) 
m fra den midlertidige opslagning, strik 26 (27) 31 
(32) 32 (33) 33 (33) m op langs venstre forstykke. 
Der er nu 106 (110) 118 (122) 122 (126) 126 (130) 

m på pinden.
1. pind (vrangsiden): Strik ret pinden ud.
2. pind (retsiden): *2 r, 2 vr*. Gentag fra * til * til de 
sidste 2 m, 2 r.
3. pind: Strik retmasker ret og vrangmasker vrang.
Gentag 1. og 2. pind yderligere 2 gange.
Luk alle masker af i rib.

Knapkant
Begynd oppefra på venstre forstykke og strik m op 
langs venstre forkant med en 3,5 mm rundpind. Strik 
106 (106) 110 (114) 114 (118) 122 (126) m op - ca. 
2 m per 3 p.
1. pind (vrangsiden): Strik ret pinden ud.
2. pind (retsiden): *2 vr, 2 r*. Gentag fra * til * til de 
sidste 2, 2 vr.
3. pind: Strik retmasker ret og vrangmasker vrang.
Gentag 1. og 2. pind yderligere 3 gange.
Luk alle masker af i rib.

Knaphulskant
Begynd nedefra på højre forstykke og strik m op 
langs venstre forkant med en 3,5 mm rundpind. Strik 
106 (106) 110 (114) 114 (118) 122 (126) m op - ca. 
2 m per 3 p.
1. pind (vrangsiden): Strik ret pinden ud.
2. pind (retsiden): *2 vr, 2 r*. Gentag fra * til * til de 
sidste 2 m, 2 vr.
3. og 4. pind: Strik retmasker ret og vrangmasker 
vrang.
5. pind – str. XXS (XS) – (–) – (XL) – (–): *2 r, 2 vr, 2 
r sm, slå om, 2 vr, 2 r, 2 vr*. Gentag fra * til * til de 
sidste 10 m, 2 r, 2 vr, 2 r sm, slå om, 2 vr, 2 r. 
5. pind – str. – (–) S (–) – (–) 2XL (–): *2 r, 2 vr, 2 
r sm, slå om, 2 vr, 2 r, 2 vr*. Gentag fra * til * til de 
sidste 2 m, 2 r.
5. pind (vrangsiden) – str. – (–) – (M) L (–) – (3XL): 
*2 r, 2 vr, 2 r sm, slå om, 2 vr, 2 r, 2 vr*. Gentag fra 
* til * til de sidste 6 m, 2 r, 2 vr, 2 r.
6. pind: *2 vr, 2 r*. Gentag fra * til * til de sidste 2 
m, 2 vr.
7., 8. og 9. pind: Strik retmasker ret og vrangmasker 
vrang.
Luk alle masker af i rib.

Montering
Hæft alle ender. Sy knapperne.


