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En let og lun cardigan er et must til forår og 
sommer. Her er den i en feminin udgave med 
et lille hulmønster, med spinkle rullekanter 
ved håndled og i halskanten og med en med 
en masse små knaphuller, så der kan leges 
med placeringen af knapper. F.eks. skiftevis 
en knap ud for hvert andet knaphul eller hul-
ler uregelmæssigt ”sprunget over”.
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Materialer
160 (190) 220 (270) g New Zealand lammeuld fra 
Filcolana i farve 118
Rundpind 3,5 og 4 mm, 80 cm (evt. jumperp 3,5 og 4 
mm til ærmer)
Markører eller kontrastfarvet tråd
10 (12) 14 (16) små knapper (eller flere: se monte-
ringsvejledning sidst i opskriften) På den opstrikkede 
model, er der brugt knapper i forskellige farver, se 
evt. foto på side 3.

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 82-88 (89-95) 97-102 (105-
110) cm 
Overvidde: 92 (98) 106 (114) cm 
Ærmelængde til ærmegab: 47 (50) 52 (54) cm
Længde til ærmegab: 31 (33) 35 (37) cm
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Strikkefasthed
22 m og 34 p i hulmønster  på p 4 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede.
dobbelt O- indt (dobbelt overtræksindtagning): 1 r løs 
af, 2 dr r sm, træk den løse m over den sammenstrik-
kede m.
lænkem (lænkemasker): De 2 yderste m langs for-
kanterne strikkes som lænkemasker sådan: på alle 
retsidep som 2 r. På alle vrangsidep sådan: 2 første 
og 2 sidste m tages vr løs af med garnet foran arbej-
det (dvs., når der vendes til retsiden, sidder garnet i 
3. m!) 

Strikketeknik
Forkanter: Strikkes over 9 m i hver side fordelt på 2 
lænkem og 7 r (de 7 m strikes r på alle pinde).
Knaphuller i højre forkant: Strikkes sådan: 2 m 
lænkekant, 1 r, 2 r sm, 2 slå om, 1 O- indtag, 2 r. På 
næste p strikkes de to omslag begge som dr r.

Hulmønster (se også diagram)
(delbart med 6 m + 4 m)
1. og 2. p: Strik glat (1. p = retsidep)
3. p: 1 r, *2 r sm, slå om, 4 r*. Gentag fra * til * og 
slut med 2 r sm, slå om og 1 r
4.-6. p: Strik glat
7. p: 1r, *4 r, slå om, 1 O-indtag*. Gentag fra * til * 
og slut med 3 r.
8. p: vrang
Gentag disse 8 pinde.
 
Arbejdsgang
Cardiganen strikkes frem og tilbage uden sidesømme, 
og forkanterne strikkes samtidig.
 Der lukkes til ærmegab i begge sider.  Ærmerne 
strikkes og sættes ind i ærmegabene og ”bærestyk-
ket” med raglanindtagninger strikkes ud i et. 

Krop
Slå 203 (221) 239 (257) m op på rundp 3,5 mm og 
strik frem og tilbage (1. p = vrangsiden): 9 m for-
kant, strik rib (1 vr, 1 r) og slut med 1 vr, til er 9 m 
tilbage. Strik de 9 m som forkant. 

Strik i alt 5 p rib, idet der på 4. p (retsiden) strikkes 
et knaphul i beg af p (i højre forkant).
Skift til p 4 mm og strik hulmønster efter beskrivel-
sen/diagrammet, og tag på næste p 5 m ud i alt, 
fordelt med 1 m på hvert forstykke og 3 m på ryggen 
= 208 (226) 244 (262) m. Sæt markører som side-
sømsmærker på næste p (vrangsidep og 2. mønsterp) 
sådan:
9 m forkant (alle str.), 46 (50) 54 (58) m (højre 
forstykke), sæt en markør, 98 (108) 118 (128) m 
(ryggen), sæt en markør, 46 (50) 54 (58) m (venstre 

forstykke), 9 m forkant (alle str.)
Fortsæt i hulmønster med et knaphul på hver 8. p 
(samtidig med 7. mønsterp). 
  
Fortsæt lige op, til arb måler 31 (33) 35 (37) cm.
Luk 10 m af til ærmegab i begge sider (alle str) - dvs. 
5 m på hver side af sidesømsmarkøren.
Lad arbejdet hvile, mens ærmerne strikkes.

Ærmer
Slå 56 (60) 64 (68) m op på p 3,5 mm, og strik 3 
p glat. Skift til rib, 1 r, 1 vr, og strik i alt 34 (36) 38 
(40) p rib, idet der på hver 12. p tages 1 m ud i beg 
og i slut af p inden for den yderste m, i alt 2 (3) 3 (3) 
gange. (= 60 (66) 70 (74) m).
Skift til p 4 mm og strik hulmønster. 
Str. S og M: Strik 1 m yderligere i glatstrik beg og 
slutn af p. Disse masker er ikke en del af mønsteret.
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Str. XL: Strik 2 m yderligere i glatstrik i beg og slutn 
af pinden. Disse masker er ikke en del af mønsteret.

Tag 1 m ud i hver side af ærmet på hver 8. p lige in-
den for den yderste m, i alt 12 (13) 15 (17) gange (= 
84 (92) 100 (108) m). 
Når ærmet måler 47 (50) 52 (54) cm, lukkes 6 m 
af til ærmegabet i begge sider (den yderste m er til 
sømmerum). Vær obs. på at slutte med samme møn-
sterp som på kroppen!
Sæt ærmets m ind i det ene ærmegab og strik det 
andet ærme på samme måde.

Bærestykke
Der er nu i alt 332 (366) 400 (434) m i bærestykket. 
Sæt en markør hvert sted, hvor ærmets m møder 
forstykke og ryg (= 4 markører).
Strik mønster frem og tilbage, idet der på hver retsi-
dep samtidig med 3. eller 7. p i mønsteret, tages ind 
til raglan sådan: Strik til 4 m før 1. markør, 1 dobbelt 
O-indtag, 2 r, 3 r sm. Gentag dette ved de næste 3 
markører.
Gentag indtagningerne til raglan ved alle 4 markører 
på hver 4. p i alt 10 (11) 12 (13) gange.  
Sæt nu de yderste 14 m i hver side på en maskehol-
der (= forkantens 9 m + 5 m). Fortsæt med ragla-
nindtagninger som hidtil og luk samtidig til halsud-
skæring i begge sider for 3 og 2 m, (3 og 2 m) 4 og 2 
m (5 og 2 m) og derefter for 1 m ad gangen i begge 
sider, til alle forstykkets m er lukket af og taget ind.
Luk 8 (10) 12 (14) m af hen over ærmet i hver side, 
og luk de resterende m af på én gang.

Halskant
Sæt m fra maskeholderen på højre forstykke over på 
p 3,5. Strik 1 m op for hver aflukket m rundt i hals-
udskæringen (+ 1-2 m ekstra hvor der er lukket af 
for 1 m ad gangen). Slut med at sætte m fra venstre 
forstykkes maskeholder på p. (I alt ca. 125 (131) 135 
(141) m – det skal være et ulige maskeantal).
Strik nu rib over maskerne inden for forkanternes 9 
m. Strik i alt 6 (7) 7 (8) p rib og lav et sidste knaphul 
i højre forkant efter 4 p. Strik til sidst 2 p glat til den 
lille rullekant og luk alle m af på én gang (r eller vr 
som m viser).   

Montering
Hæft alle ender. Sy ærmesømmene sammen med ma-
drassting (lettest oppefra og ned)  lige inden for den 
yderste m i begge sider, og sy til sidst sammen med 
maskesting i ærmegabet. 
Sy knapper i ud for nogle af knaphullerne. F.eks. 1 
knap for hvert 2. knaphul eller 2 knapper ud for et 
knaphul, spring 2 knaphuller over eller på anden, sjov 
måde. Der skal dog være en knap ud for et knaphul 
både øverst og nederst.  

Damp let eller vask det færdige arbejde i lunkent sæ-
bevand, skyl og lade det tørre liggende.


