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Ninni - en hyggelig cardigan med hulmønster

Design: Hanna Maciejewska

www.filcolana.dk Filcolana

Ninni er hyggelig cardigan strikket oppefra og 
ned med raglanudtagninger og et fint hul-
mønster på ryggen. Sæt skønne matchende 
eller kontrastfarvede knapper i og brug den 
til elegante jeans, en smal eller vid nederdel 
eller en stram kjole.

2. udgave - marts 2019, © Filcolana A/S
Dansk oversættelse: Rachel Søgaard

Materialer
250 (300) 300 (350) 400 (450) 500 (550) g Pernilla 
fra Filcolana i farve 822 (Willow)
Rundpind og strømpep 3,5 mm (60 og 100 cm)
Rundpind og strømpep 3,75 mm (60 and 100 cm)
4 maskemarkører i én farve (A)
2 maskemarkører i den anden farve (B)
10 (11) 11 (13) 13 (14) 14 (15) knapper (23 mm i 
diameter)
Maskeholdere eller kontrastgarn

Strørrelser
14 år (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)

Mål
Bemærk: Den opstrikkede model er størrelse medium, 
men fotograferet på en kvinde i størrelse small 
Passer til overvidde: 76 (86) 91,5 (96,5) 101,5 
(111,5) 122 (132) cm 
Overvidde (færdig model): 82 (89) 94 (104) 106 
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(120) 130 (137) cm 
Hel længde: 54 (55) 61 (63,75) 64,5 (67) 68,5 (71) 
cm 
Ærmelængde: 45 cm (alle størrelser)
Cardiganen er tænkt med op til 8 cm rørlig vidde.
 
Strikkefasthed
22½ m og 33 p i glatstrik på p 3,75 mm efter blok-
ning = 10 x 10 cm.
1 mønstergentagelse i hulmønster (10 m og 20 p) på 
p 3,75 mm efter blokning = ca. 5,25 cm x 6 cm.

Særlige forkortelser
udtve (venstre udtagning): Løft lænken mellem ma-
skerne op på venstre pind forfra, og strik den drejet 
ret.
udthø (højre udtagning): Løft lænken mellem ma-
skerne op på venstre pind bagfra, og strik den ret.
udtvevr (venstre udtagning vrang): Løft lænken mel-
lem maskerne op på venstre pind forfra, og strik den 
drejet vrang.
udthøvr (højre udtagning vrang): Løft lænken mel-
lem maskerne op på venstre pind bagfra, og strik den 
vrang.
centr indt (centreret indtagning): Tag 2 m løs af som 
om de skulle strikkes ret sammen, 1 ret, træk de løse 
m over.

Arbejdsgang
Cardiganen er strikket oppefra og ned. Bærestykket 

begynder med en midlertidig opslagning, og strikkes 
frem og tilbage ned til ærmegabet. Ærmernes ma-
sker hviler på maskeholdere, mens kroppen strikkes. 
Herefter strikkes ærmerne. Til slut strikkes forkanter 
og halskant på.
 
Bærestykke
Slå 51 (59) 61 (69) 69 (75) 77 (77) m op med en 
midlertidig opslagning på p 3,75 mm.

Opsætningsp (vrangsiden): 1 vr, (højre forstykke), 
sæt en markør A, 9 (11) 11 (13) 13 (15) 15 (15) vr 
(højre ærme), sæt en markør A, 31 (35) 37 (41) 41 
(43) 45 (45) vr (ryg), sæt en markør A, 9 (11) 11 
(13) 13 (15) 15 (15) vr (venstre ærme), sæt en mar-
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Ingen masker
r-side: r, vr-side: vr
slå om
2 r sm
o-ind
centr indt
mønstergentagelser

Diagram - raglanhulmønster

Diagram - hulmønster på ryggen

NB: Diagrammet skrevet ud som tekst findes på side 7.

kør A, 1 vr (venstre forstykke).

1. p – raglanudtagning (retsiden): Strik r til markør 
A, udthø, flyt markør A, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før 
næste markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtve, 
strik 3. (7.) 9. (3.) 3. (5.) 7. (7.) p i Raglan-hulmøn-
steret, udthø, flyt markøren, 1 vr, udtve, strik r til 1 
m før næste markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, 
udtve, strik r pinden ud. (Der er taget 8 m ud).

2. p (vrangsiden): Strik vr til markør A, flyt markø-
ren, 1 r, strik vr til 1 m før næste markør A, 1 r, flyt 
markøren, strik vr til næste markør A, flyt markøren, 
1 r, strik vr til 1 m før næste markør A, 1 r, flyt mar-
køren, strik vr pinden ud. 

3. p – raglanudtagning: Strik r til markør A, udthø, 
flyt markøren, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før næste 
markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtve, strik ef-
ter Raglan-hulmønster til næste markør A, udthø, flyt 
markøren, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før næste markør 
A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtve, strik r pinden ud. 
(Der er taget 8 m ud)

4. og alle lige p (vrangsiden): Strik ret over ret og 
vrang over vrang.

Gentag 3. og 4. p, med Raglan-hulmønster efter de 
pågældende pinde og med udtagning som forklaret 6 
gange mere. 
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Der er nu 115 (123) 125 (133) 133 (139) 141 (141) 
m på p: 9 m til hvert forstykke, 25 (27) 27 (29) 29 
(31) 31 (31) m til hvert ærme og 47 (51) 53 (57) 57 
(59) 61 (61) m til ryggen.

NB: Når alle p i Raglan-hulmønsteret er strikket, gen-
tages 1.-20. p i diagram til hulmønster ryg.

Hals
1. p (retsiden): Strik r til markør A, udthø, flyt mar-
køren, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før næste markør A, 
udthø, 1 vr, flyt markøren, udtve, strik den pågæl-
dende p i Raglan-hulmønsteret, udthø, flyt markøren, 
1 vr, udtve, strik r til 1 m før næste markør A, udthø, 
1 vr, flyt markøren, udtve, strik r pinden ud, slå 1 ny 
m op. 

2. p (vrangsiden): Strik ret over ret og vrang over 
vrang, slå 1 ny m op. 
Gentag de sidste 2 p 1 gang mere. 

5. p: Strik r til markør A, udthø, flyt markøren, 1 vr, 
udtve, strik r til 1 m før næste markør A, udthø, 1 vr, 
flyt markøren, udtve, strik den pågældende p i Rag-
lan-hulmønsteret, udthø, flyt markøren, 1 vr, udtve, 
strik r til 1 m før næste markør A, udthø, 1 vr, flyt 
markøren, udtve, strik r pinden ud, slå 2 nye m op. 

6. p: Strik ret over ret og vrang over vrang, slå 2 nye 
m op.

7. p: Strik r til markør A, udthø, flyt markøren, 1 vr, 
udtve, strik r til 1 m før næste markør A, udthø, 1 vr, 
flyt markøren, udtve, strik den pågældende p i Rag-
lan-hulmønsteret, udthø, flyt markøren, 1 vr, udtve, 
strik r til 1 m før næste markør A, udthø, 1 vr, flyt 
markøren, udtve, strik r pinden ud, slå 3 nye m op. 
Næste 8. p: Strik ret over ret og vrang over vrang, 
slå 3 nye m op.

9. p: Strik r til markør A, udthø, flyt markøren, 1 
vr, udtve, strik r til 1 m før næste markør A, udthø, 
1 vr, flyt markøren, udtve, strik den pågældende p 
i Raglan-hulmønsteret, udthø, flyt markøren, 1 vr, 
udtve, strik r til 1 m før næste markør A, udthø, 1 vr, 
flyt markøren, udtve, strik r pinden ud, slå 9 (4) 4 (5) 
5 (6) 6 (6) nye m op. 

10. p: Strik ret over ret og vrang over vrang, slå 9 
(4) 4 (5) 5 (6) 6 (6) nye m op. 

11. p: Strik r til markør A, udthø, flyt markøren, 1 
vr, udtve, strik r til 1 m før næste markør A, udthø, 
1 vr, flyt markøren, udtve, strik den pågældende p 
i Raglan-hulmønsteret, udthø, flyt markøren, 1 vr, 
udtve, strik r til 1 m før næste markør A, udthø, 1 vr, 
flyt markøren, udtve, strik r pinden ud, slå 0 (7) 8 (8) 
10 (10) 11 (11) nye m op. 

12. p: Strik ret over ret og vrang over vrang, slå 0 

(7) 8 (8) 10 (10) 11 (11) nye m op. 
Der er nu 195 (207) 211 (221) 225 (233) 237 (237) 
m på p: 31 (33) 34 (35) 37 (38) 39 (39) til hvert 
forstykke, 37 (39) 39 (41) 41 (43) 43 (43) m til hvert 
ærme og 59 (63) 65 (69) 69 (71) 73 (73) m til ryg.

13. p – raglanudtagning (retsiden): Strik r til markør 
A, udthø, flyt markøren, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før 
næste markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtve, 
strik den pågældende p i Raglan-hulmønsteret, udthø, 
flyt markøren, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før næste 
markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtve, strik r 
pinden ud. (Der er taget 8 m ud).

14. og alle lige p (vrangsiden): Strik ret over ret og 
vrang over vrang. 

Gentag de sidste 2 p 4 (2) 1 (4) 4 (13) 12 (12) gange 
mere, idet den pågældende p i Raglan-hulmønsteret 
strikkes og raglanudtagningerne fortsættes. 
20. p i Raglan-hulmønsteret er nu strikket.

Der er nu 235 (231) 227 (261) 265 (345) 341 (341) 
m på p: 36 (36) 36 (40) 42 (52) 52 (52) m til hvert 
forstykke, 47 (45) 43 (51) 51 (71) 69 (69) m til hvert 
ærme og 69 (69) 69 (79) 79 (99) 99 (99) m til ryg. 

NB: På de næste p fortsættes der med Hulmønster til 
ryg. Når alle p i Hulmønster til ryg er strikket, genta-
ges 1.-20. p.

1. p – raglan-udtagning: Strik r til markør A, udthø, 
flyt markøren, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før næste 
markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtvevr, sæt 
en markør B, strik 1. p i Hulmønster til ryg, sæt en 
markør B, udthøvr, flyt markør A, 1 vr, udtve, strik r 
til 1 m før næste markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, 
udtve, strik r pinden ud. (Der er taget 8 m ud).

2. p og alle lige p (vrangsiden): Strik ret over ret og 
vrang over vrang. 

3. p – raglan-udtagning: Strik r til markør A, udthø, 
flyt markøren, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før næste 
markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtve, 1 vr, flyt 
markør B, strik den på gældende p i Hulmønster til 
ryg, flyt markør B, 1 vr, udthø, flyt markør A, 1 vr, 
udtve, strik r til 1 m før næste markør A, udthø, 1 vr, 
flyt markøren, udtve, strik r pinden ud. (Der er taget 
8 m ud).

Der er nu 251 (247) 243 (277) 281 (361) 357 (357) 
m på p: 38 (38) 38 (42) 44 (54) 54 (54) m til hvert 
forstykke, 51 (49) 47 (55) 55 (75) 73 (73) m til hvert 
ærme og 73 (73) 73 (83) 83 (103) 103 (103) m til 
ryg.

Kun str. XXS (–) – (–) – (XL) – (–)
5. p – raglan-udtagning: Strik r til markør A, udthø, 
flyt markøren, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før næste 
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markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtvevr, 1 r, 
1 vr, flyt markør B, strik den pågældende p i Hul-
mønster til ryg, flyt markør B, 1 vr, 1 r, udthøvr, flyt 
markør A, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før næste markør 
A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtve, strik r pinden ud. 
(Der er taget 8 m ud).

Kun str. – (XS) S (M) L (–) 2XL (3XL)
5. p – raglan-udtagning: Strik r til markør A, udthø, 
flyt markøren, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før næste 
markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtvevr, strik (1 
r, 1 vr) til markør B, flyt markøren, strik den pågæl-
dende p i Hulmønster til ryg, flyt markør B, strik (1 vr, 
1 r) til næste markør A, udthøvr, flyt markøren, 1 vr, 
udtve, strik r til 1 m før næste markør A, udthø, 1 vr, 
flyt markøren, udtve, strik r pinden ud. (Der er taget 
8 m ud).

7. p – raglan-udtagning: Strik r til markør A, udthø, 
flyt markøren, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før næste 
markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtve, strik (1 
vr, 1 r) til 1 m før markør B, 1 vr, flyt markøren, strik 
den pågældende p i Hulmønster til ryg, flyt markør 
B, strik (1 vr, 1 r) til 1 m før næste markør A, 1 vr, 
udthø, flyt markøren, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før 
næste markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtve, 
strik r pinden ud. (Der er taget 8 m ud).

Gentag de sidste 4 p – (1) 2 (2) 2 (–) 2 (4) gange 
mere, idet den pågældende p i Hulmønster til ryg 
strikkes og raglanudtagningerne fortsætter. 

Næste p – raglanudtagning: Strik r til markør A, udt-
hø, flyt markøren, 1 vr, udtve, strik r til 1 m før næste 
markør A, udthø, 1 vr, flyt markøren, udtvevr, strik (1 
r, 1 vr) til markør B, flyt markøren, strik den pågæl-
dende p i Hulmønster til ryg, flyt markøren, strik (1 
vr, 1 r) til næste markør A, udthøvr, flyt markøren, 1 
vr, udtve, strik r til 1 m før næste markør A, udthø, 
1 vr, flyt markøren, udtve, strik r pinden ud. (Der er 
taget 8 m ud).

Der er nu 259 (287) 299 (333) 337 (369) 413 (445) 
m på p: 39 (43) 45 (49) 51 (55) 61 (65) m til hvert 
forstykke, 53 (59) 61 (69) 69 (77) 87 (95) m til hvert 
ærme og 75 (83) 87 (97) 97 (105) 117 (125) m til 
ryg. 

Kun str. – (–) – (–) – (XL) 2XL (3XL)
1. p – raglanudtagning: Strik r til markør A, udthø, 
flyt markøren, 1 vr, strik r til 1 m før næste markør A, 
1 vr, flyt markøren, udtve, strik (1 vr, 1 r) til 1 m før 
markør B, 1 vr, flyt markøren, strik den pågældende p 
i Hulmønster til ryg, flyt markør B, strik (1 vr, 1 r) til 
1 m før næste markør A, 1 vr, udthø, flyt markøren, 1 
vr, strik r til 1 m før næste markør A, 1 vr, flyt markø-
ren, udtve, strik r pinden ud. (Der er taget 4 m ud).

3. p – raglanudtagning: Strik r til markør A, udthø, 

flyt markøren, 1 vr, strik r til 1 m før næste markør A, 
1 vr, flyt markøren, udtvevr, strik (1 r, 1 vr) til markør 
B, flyt markøren, strik den pågældende p i Hulmøn-
ster til ryg, flyt markør B, strik (1 vr, 1 r) til næste 
markør A, udthøvr, flyt markøren, 1 vr, strik r til 1 m 
før næste markør A, 1 vr, flyt markøren, udtve, strik r 
pinden ud. (Der er taget 4 m ud).
Slut med en p fra vrangsiden.

Der er nu – (–) – (–) – (377) 421 (453) m på p: – (–) 
– (–) – (57) 63 (67) til hvert forstykke, – (–) – (–) 
– (77) 87 (95) til hvert ærme og – (–) – (–) – (109) 
121 (129) m til ryg. 

Del til krop og ærmer
1. p (retsiden): Strik r over forstykkets m, fjern mar-
kør A, sæt ærmets m på en maskeholder, flyt markør 
A, slå 5 (5) 7 (7) 9 (9) 9 (11) m op under ærmet, 
strik (1 vr, 1 r) til 1 m før markør B, 1 vr, flyt mar-
køren, strik den pågældende p i Hulmønster til ryg, 
flyt markør B, strik (1 vr, 1 r) til 1 m før markør A, 1 
vr, fjern markør A, slå 5 (5) 7 (7) 9 (9) 9 (11) m op 
under ærmet, sæt ærmets m på en maskeholder, flyt 
markør A, strik r pinden ud. 
Der er nu 163 (179) 191 (209) 217 (241) 265 (285) 
m på p.
2. p (vrangsiden): Strik vr til markør A, flyt markø-
ren, strik (1 vr, 1 r) til markør B, flyt markøren, strik 
den pågældende p i Hulmønster til ryg, flyt markør 
B, strik (1 r, 1 vr) til markør A, flyt markøren, strik vr 
pinden ud.  
Fortsæt frem og tilbage over kroppens m sådan:
1. p: Strik r til markør A, flyt markøren, strik (1 r, 1 
vr) til markør B, flyt markøren, strik den pågældende 
p i Hulmønster til ryg, flyt markør B, strik (1 vr, 1 r) 
til markør A, flyt markøren, strik r pinden ud.
2. p og alle p fra vrangsiden med mindre andet angi-
ves: Strik ret over ret og vrang over vrang. 
Strik med denne maskefordeling, til arbejdet måler 
ca. 36 (36) 36 (42) 42 (42) 42 (42) cm fra delingen 
eller ca. 5 cm før ønsket længde. Slut med en p fra 
vrangsiden, og sørg for at denne er 20. mønsterp i 
Hulmønster til ryg. Fjern markørerne, og skift til p 3,5 
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mm. 

Rib
1. p (retsiden): Strik ret pinden ud.
2. p (vrangsiden): Strik (1 vr, 1 r) til sidste m, 1 vr.
Gentag disse 2 p 9 gange mere.
Luk af i ret.

Ærmer
Sæt de hvilende ærme-m på strømpep 3,75 mm (el-
ler rundp, hvis du vil strikke med magic loop-teknik). 
Sæt garnet til midt under ærmet.

Strik m op fra retsiden: 2 (2) 3 (3) 4 (4) 4 (5) m fra 
de nye m under ærmet, strik ærmets m, strik derefter 
de resterende 3 (3) 4 (4) 5 (5) 5 (6) af de nye m op, 
sæt en markør for at markere omgs begyndelse. Saml 
omg, og strik rundt. 

Der er 58 (64) 68 (76) 78 (86) 96 (106) m på p.

Strik 11 omg glatstrik.

Indtagningsomg: 1 r, 2 r sm, strik r til de sidste 3 m, 
o-indt, 1 r. (Der er taget 2 m ind).
Strik indtagningsomg på hver 12. (10.) 10. (10.) 10. 
(8.) 8. (8.) omg 6 (8) 9 (9) 9 (11) 11 (11) gange 
mere. 

Der er nu 44 (46) 48 (56) 58 (62) 72 (82) m på p.
Fortsæt i glatstrik, til ærmet måler ca. 40 cm fra 
delingen eller ca. 5 cm før ønsket længde. Skift til p 
3,5 mm.

Rib
1. omg: Strik r omg rundt.
2. omg: Strik (1 vr, 1 r) omg rundt.
Gentag de sidste 2 omg 9 gange mere.
Luk af i ret.

Knapkant
Begynd øverst på venstre forstykke. Strik m op fra 
retsiden med rundp 3,5 mm, 89 (93) 97 (111) 113 
(119) 125 (129) m langs venstre forkant (dvs. ca. 2 
m for hver 3 p).
Opsætningsp (vrangsiden): Strik (1 vr, 1 r) til sidste 
m, 1 vr.
1. p (retsiden): Strik r pinden ud.
2. p (vrangsiden): Strik (1 vr, 1 r) til sidste m, 1 vr.
Gentag disse 2 p 4 gange mere.
Luk alle m af i ret.

Knaphulskant
Begynd nederst på højre forstykke. Strik m op fra 
retsiden med rundp 3,5 mm, 89 (93) 97 (111) 113 
(119) 125 (129) m langs højre forkant (dvs. Ca. 2 m 
for hver 3 p).
Opsætningsp (vrangsiden): Strik (1 vr, 1 r) til sidste 
m, 1 vr.
1. p (retsiden): Strik r pinden ud.
2. p (vrangsiden): Strik (1 vr, 1 r) til sidste m, 1 vr.

Gentag de sidste 2 p 1 gang mere.
5. p (retsiden): 6 (1) 5 (1) 3 (0) 6 (1) r, *3 r, 2 r sm, 
slå om 2 gange, o-indt, 2 r*. Gentag fra * til * til de 
sidste 2 m, 2 r.  
6. p (vrangsiden): Strik (1 vr, 1 r) til sidste m, 1 vr.
7. p: Strik r pinden ud.
8. p: Strik (1 vr, 1 r) til sidste m, 1 vr.
Gentag de sidste 2 p 1 gang mere.
Luk alle m af i ret.

Halskant
Fjern forsigtigt den midlertidige opslagning, og sæt m 
på en hjælpep. 
Begynd øverst ved højre forkant, og strik 33 (37) 37 
(37) 43 (43) 43 (43) m op med rundp 3,5 mm langs 
højre forstykke, strik de 51 (59) 61 (69) 69 (75) 77 
(77) m på hjælpep, og strik 33 (37) 37 (37) 43 (43) 
43 (43) m op langs venstre forstykke. 
Der er 117 (133) 135 (143) 155 (161) 163 (163) m 
på p.
Opsætningsp (vrangsiden): Strik (1 vr, 1 r) til sidste 
m, 1 vr.
1. p (retsiden): Strik r pinden ud.
2. p (vrangsiden): Strik (1 vr, 1 r) til sidste m, 1 vr.
Gentag disse 2 p 1 gang mere. 
5. p (retsiden): 3 r, 2 r sm, slå om 2 gange, o-indt, 
strik r pinden ud.
6. p (vrangsiden): Strik (1 vr, 1 r) til sidste m, 1 vr.
7. p: Strik r pinden ud.
8. p: Strik (1 vr, 1 r) til sidste m, 1 vr.
Gentag de sidste 2 p 1 gang mere.
Luk alle m af i ret.

Montering
Hæft alle ender og blok arbejdet.  Sy knapper i.
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Raglanhulmønster
1. p: *Slå om, 2 r, 2 r sm, 1 r, o-indt, 2 r, slå om, 1 r*, gentag fra * til * til de sidste 9 m, slå om, 2 r, 2 r 
sm, 1 r, o-indt, 2 r, slå om.
2. og alle p fra vrangsiden: Strik vrang.
3. p: 1 r, *slå om, 2 r, 2 r sm, 1 r, o-indt, 2 r, slå om, 1 r*, gentag fra * til * pinden ud.
5. p: 2 r, *1 r, slå om, 2 r, centr indt, 2 r, slå om, 2 r*, gentag fra * til * til sidste m, 1 r.
7. p: 3 r, *2 r, slå om, 1 r, centr indt, 1 r, slå om, 3 r*, gentag fra * til * til de sidste 2 m, 2 r.
9. p: 4 r, *3 r, slå om, centr indt, slå om, 4 r*, gentag fra * til * til de sidste 3 m, 3 r.
11. p: Slå om, 2 r, 2 r sm, 1 r, *o-indt, 1 r, [1 r, slå om] 2 gange, 2 r, 2 r sm, 1 r*, gentag fra * til * til de 
sidste 4 m, o-indt, 2 r, slå om.
13. p: 1 r, slå om, 2 r, 2 r sm, 1 r, *o-indt, 1 r, [1 r, slå om] 2 gange, 2 r, 2 r sm, 1 r*, gentag fra * til * til 
de sidste 5 m, o-indt, 2 r, slå om, 1 r.
15. p: 3 r, slå om, 2 r, centr indt, *2 r, slå om, 3 r, slå om, 2 r, centr indt*, gentag fra * til * til de sidste 5 
m, 2 r, slå om, 3 r.
17. p: 5 r, slå om, 1 r, centr indt, *1 r, slå om, 5 r, slå om, 1 r, centr indt*, gentag fra * til * til de sidste 6 
m, 1 r, slå om, 5 r.
19. p: 7 r, slå om, centr indt, *slå om, 7 r, slå om, centr indt*, gentag fra * til * til de sidste 7 m, slå om, 7 
r.

Hulmønster på ryggen
1. p: *Slå om, 2 r, 2 r sm, 1 r, o-indt, 2 r, slå om, 1 r*, gentag fra * til * til de sidste 9 m, slå om, 2 r, 2 r 
sm, 1 r, o-indt, 2 r, slå om.
2. og alle p fra vrangsiden: Strik vrang.
3. p: Som 1. p.
5. p: *1 r, slå om, 2 r, centr indt, 2 r, slå om, 2 r*, gentag fra * til * til de sidste 9 m, 1 r, slå om, 2 r, centr 
indt, 2 r, slå om, 1 r.
7. p: *2 r, slå om, 1 r, centr indt, 1 r, slå om, 3 r*, gentag fra * til * til de sidste 9 m, 2 r, slå om, 1 r, centr 
indt, 1 r, slå om, 2 r.
9. p: *3 r, slå om, centr indt, slå om, 4 r*, gentag fra * til * til de sidste 9 m, 3 r, slå om, centr indt, slå 
om, 3 r.
11. p: *O-indt, 1 r, [1 r, slå om] 2 gange, 2 r, 2 r sm, 1 r*, gentag fra * til * til de sidste 9 m, o-indt, 1 r, [1 
r, slå om] 2 gange, 2 r, 2 r sm.
13. p: Som 11. p.
15. p: O-indt, [1 r, slå om, 2 r] 2 gange, centr indt, *1 r, [1 r, slå om, 2 r] 2 gange, centr indt*, gentag fra 
* til * til de sidste 8 m, 2 r, slå om, 3 r, slå om, 1 r, 2 r sm.
17. p: O-indt, slå om, 5 r, slå om, 1 r, centr indt, *1 r, slå om, 5 r, slå om, 1 r, centr indt*, gentag fra * til * 
til de sidste 8 m, 1 r, slå om, 5 r, slå om, 2 r sm.
19. p: Slå om, 2 r sm, 6 r, slå om, centr indt, *slå om, 7 r, slå om, centr indt*, gentag fra * til * til de sid-
ste 8 m, slå om, 6 r, o-indt, slå om.


