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En flot cardigan med rundt bærestykke og 
fine små detaljer. Den sidder utroligt godt på 
kvinder, fordi den har brystindsnit og forskel 
på halsudskæringen for og bag. 
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Materialer
Farve A: 150 (200) 200 (250) g Arwetta Classic fra 
Filcolana i farve 146 (Deep Sea) 
Farve B: 100 (150) 150 (200) g Arwetta Classic fra 
Filcolana i farve 220 (Spring Green)
Fv C: 25-30 g Arwetta Classic fra Filcolana i farve 226 
(Raspberry Pink)
8 (9) 9 (10) knapper i farven hindbær
Rundpind 3 mm, 80-100 cm lang 
Strømpepinde 3 mm til ærmer (Der kan bruges magic 
loop på rundp 3 mm i stedet) 
Markører eller kontrastfarvet tråd samt 2 små maske-
holdere

Størrelser
S (M) L (XL) 

Mål
Passer til brystvidde: 80-86 (87-95) 96-104 (105-
113) cm 
Overvidde: 87 (96) 104 (113) cm
Ærmelængde: 38 (40) 42 (44) cm 
Hel længde til ærmegabet: 35 (37) 39 (40) cm

Strikkefasthed
27 m og 38 p i glatstrikning på p 3 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 
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passer med strikningen).
Indt (indtagning): strik 2 r sm
LLR (indtagning): 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage 
på venstre pind og strik dem ret sammen.
Dbl o-indt (dobbelt overtræksindtagning): 2 r løs af, 1 
r, træk de løse m over den netop strikkede.
Dbl indt (dobbelt indtagning): 3 r sm

Særlige teknikker
Opslagning med to farver: Lav 1. maske med både 
farve A og C og slå derefter masker op (som ved 
krydsopslagning): Placer garnet i farve C over tom-
melfinger og i farve A over pegefinger. Slå det ønske-
de maskeantal op og bryd farve C.  På 1. p strikkes 
den tofarvede m som 1r med farve A.

Vendinger (German short rows): Strik til det sted, 
hvor vending skal laves. Vend arbejdet. Tag 1. m 
(dvs. den sidst strikkede m) vr løs af med garnet 
foran arbejdet. Før garnet op over pinden og op over 
den sidst strikkede maske og træk let i garnet, så der 
opstår ”en dobbeltmaske”. Strik videre.
Når “dobbeltmasken” skal strikkes, strikker man den 
blot den som én maske (i ret eller vrang, som arbej-
det viser)
(søg evt på internettet efter “German short rows” for 
mere information om teknikken)

Knaphul (8 m): 2 kantm, 1r, 2 r sm, slå om 2 gange, 
1 o-indtag, 1 r. På følgende p strikkes begge omslag 
som dr r. 

Lænkekanter (Lænkek): På alle retsidepinde strik-
kes alle m ret. På alle vrangsidepinde tages de første 
2 masker OG de sidste 2 masker vrang løs af med 
garnet foran arbejdet. (Når arbejdet er vendt sidder 
garnet i 3 m!)

Stribemønster  
Mønsteret går over 52 p.
Der strikkes skiftevis 2 p glat med farve A og 2 p glat 
med farve B.

På 19. og igen på 51. p strikkes en p med ”prikker” 
idet hver 2. m strikkes med farve C  og hver anden 
med mønsterfarven (ulige p er retsiden af arbejdet). 
Herefter fortsættes stribemønsteret.
Gentag de 52 p eller leg med placering af den ”prik-
kede stribe”. Undgå dog, at strikke den lige efter 
vendingerne i brystindsnittet.

Arbejdsgang 
Modellen strikkes nedefra og op i et stykke til ærme-
gabet med vendinger til brystindsnit. Derefter deles 
arbejdet i forstykker og ryg samtidig med, at der luk-
kes  m af til ærmegabene. 
Ærmerne strikkes og sættes ind i ærmegabene. Bæ-
restykket strikkes først med raglanindtagninger 4 ste-
der og derefter med indtagninger rundt over pinden. 
Der strikkes vendinger øverst i det runde bærestykke 
for at skabe forskel på halsudskæringen for og bag. 
Til sidst strikkes knapkant og knaphulskant samt 
halskant.  

Cardigan
Slå 242 (266) 290 (314) m op på rundp 3 mm med 
tofarvet opslagning. Bryd farve C og fortsæt med 
farve A. 
Første p (vrangsiden): Strik 2 m lænkek, 6 r, *2 vr, 2 
r*. Gentag fra * til * til der er 10 m tilbage, 2 vr, 6 r, 
2 m lænkek.  
Næste p: Strik 2 m lænkek, 6 r, 50 (56) 62 (68) m 
i rib, sæt en markør, strik 126 (138) 150 (162) m, 
sæt en markør, strik 50 (56) 62 (68) m i rib, 6 r, 2 m 
lænkek. 
Disse markører markerer sidesømmene.
På 6. p strikkes det nederste knaphul i højre forkant 
(i starten af en retsidep) som beskrevet ovenfor.
Når der er strikket 13 (15) 15 (17) p rib sættes de 8 
første og de 8 sidste m (forkanterne) på maskehol-
dere. Slå herefter en m op i starten og i slut af p til 
sømmerum.
Fortsæt i glatstrik og stribemønster til arb måler 30 
(32) 34 (35) cm. 

Nu strikkes vendingerne til brystindsnit:
Højre forstykke (fra retsiden): 
Strik til 5 m før sidesømsmarkør, vend og strik til-
bage. 
Strik til 5 m før forrige vending, vend og strik tilbage. 
Fortsæt på denne måde med at vende 5 m før forrige 
vending, til der er vendt i alt 5 (6) 6 (7) gange. Bryd 
begge garner.
Venstre forstykke (fra vrangsiden): 
Strik til 5 m før sidesømsmarkør, vend og strik til-
bage. 
Strik til 5 m før forrige vending, vend og strik tilbage. 
Fortsæt på denne måde med at vende 5 m før forrige 
vending, til der er vendt i alt 5 (6) 6 (7) gange. Bryd 
begge garner.

Sær nu garnet til ved højre forstykke igen og fortsæt 
over alle m til arbejdet måler 35 (37) 39 (40) cm 
målt langs sidesømmen. Slut med en p fra retsiden.
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På næste vrangsidep lukkes til ærmegab for 10 m 
i begge sider (5 m på hver side af sidesømsmarkø-
rerne)
Lad arb hvile og strik ærmerne.

Ærmer
Slå 68 (72) 76 (80) m op på strømpep 3 mm med 
tofarvet opslagning. Bryd farve C og strik rundt med 
farve A. Sæt en markør ved omg’s begyndelse.
Strik 9,5 (10) 10,5 (11) cm rib (2 r, 2 vr).
Fortsæt i glatstrik og stribemønster, idet der på hver 
6. omg tages 1 m ud efter første m og før sidste m 
på omg. Tag ud på denne måde i alt 9 (10) 11 (12) 
gange (= 86 (92) 98 (104) m). 
Når ærmet måler 38 (40) 42 (44) cm lukkes for 10 m 
til ærmegabet (5 m på hver side af markør). 
Strik det andet ærme på samme måde. 

Bærestykket
Saml alle m på rundp 3 mm ved at sætte ærmerne 
ind hvor der er lukket m af til ærmgab på kroppen. 
Sæt samtidig en markør hvert sted, hvor ærmets m 
møder forstykke og ryg (4 markører i alt). Der er nu 
360 (396) 432 (468) m. 
Strik stribemønster frem og tilbage over alle m og tag 
ind ved raglan på retsiden af arb sådan: *Strik r til 4 
m før markøren, 1 dbl o-indt, 2 r, dbl indt*. Gentag 
fra * til * ved alle 4 markører, strik r p ud. (=16 m 
taget ind). 
Tag ind i raglan på denne måde på hver 4. p i alt 5 
(6) 7 (7) gange (= 280 (300) 320 (356) m)
Strik 3 p glat i stribemønster og tag derefter 16 m ind 
således: 
Indtagningspind 1 (retsiden): Strik 8 (12) 16 (4) r, [2 
r sm, 15 (16) 17 (20) r], strik fra [ til ] i alt 16 gange. 
(= 264 (284) 304 (340) m) 

Strik 3 p glat.

Indtagningspind 2 (retsiden): Strik 15 (2) 6 (13) r, 
[LLR, 14 (15) 16 (19) r], strik fra [ til ] i alt 16 gange. 
(= 248 (268) 288 (324) m)

Strik 3 p glat.

Gentag skiftevis indtagningspind 1 og indtagningspind 
2 på hver 4. p, hver gang med 1 m mindre mellem 
hver indtagning. På denne måde forskydes indtagnin-
gerne og ”vender skiftevis mod højre og venstre”. Der 
tages 16 m ind på hver indtagningspind.
Tag ind i alt 5 (5) 5 (6) gange. Slut med en p fra 
vrangsiden.
Der er nu 200 (220) 240 (260) m.
Luk nu den første m af i begyndelsen af de næste 2 p 
(= den m der var slået op til sømmerum ved forkan-
terne).

Lav nu vendinger for at få halsudskæringen højere 
bagpå end foran: 
Bryd garnet og sæt det til igen på retsiden af arb 

22 (24) 24 (26) m inde. Strik til der er 22 (24) 24 
(26) m tilbage på p. Vend og strik tilbage til 6 m før 
forrige vending. Vend og strik igen til 6 m før forrige 
vendig. Fortsæt på denne måde til der er vendt 5 (6) 
6 (7) gange i hver side samtidig med at der tages 
ind i bærestykket over ærmernes og ryggens m som 
tidligere beskrevet med 1 m mindre mellem indtag-
ningerne.
Lad m hvile.

Venstre forkant - knapkant
Strik med farve A og rundp 3 mm 1 m op for hver 
stribe (1 m for hver 2 p) langs trøjens venstre for-
kant. Begynd oppefra fra retsiden og strik op lige 
inden for den ekstra sømmerums-maske. Bryd ikke 
garnet.
Begynd nu nedefra ved de masker fra forkanten, der 
er sat på maskeholder. 
Knapkanten strikkes sammen med forstykket ved at 
strikke frem og tilbage over de 8 forkantsm samtidig 
med den sidste maske på hver vrangsidep strikkes 
sammen med en af de opstrikkede masker langs for-
stykket således: 
1. p (vrangsiden): 2 m lænkekant (2 vr løs af), 5 r, 
1 r løs af, 1 r (den første af de opstrikkede m langs 
forstykket), træk den løse over (= 2 m er strikket 
sammen - én fra forkant og én fra forstykket med en 
O-indt). Vend.
2. p (retsiden): Strik r tilbage, idet 1. m tages r løs 
af. 
Gentag disse 2 p, til alle de opstrikkede masker langs 
forstykket er strikket sammen med forkantens ma-
sker. Slut med en vrangsidep. Sæt m på en maske-
holder. 
Marker nu med tråde eller maskemarkører placerin-
gen af i alt 8 (9) 9 (10) knaphuller i knapkanten. Det 
øverste placeres i halskanten ca. 3-4 riller oppe over 
den netop strikkede kant. (Tæl ”riller i retstrikningen” 
mellem markeringerne til knaphullerne, så afstanden 
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mellem dem bliver så ens som mulig).
Højre forkant - knaphulskant
Strik m op langs kanten som på venstre forstykke, 
men start nedefra. Bryd garnet. Strik forstykket sam-
men med forkanten således:

1. p (retsiden): 7 r, 1 O-indt (= 8. m fra knaphulskan-
ten og 1. m fra de opstrikkede m). Vend. 
2. p (vrangsiden): Tag 1. m r løs af og strik r tilbage 
med lænkekant over de yderste 2 m (2 vr løs af med 
garnet foran m).
Gentag disse 2 pinde og strik samtidig de 7 (8) 8 (9) 
knaphuller ud for markeringerne på knapkanten. Slut 
med en vrangsidep. Bryd IKKE garnet, men fortsæt 
videre til halskanten.

Halskant
Strik nu de 8 m fra højre forstykke, strik alle m rundt 
i halsudskæringen og derefter de 8 m fra venstre for-
kant. Vend arbejdet.
Strik fortsat forkanterne i retstrik med lænkekant 
over de yderste 2 m. Strik resten af p vr og tag 
samtidig 8-12 m ind jævnt fordelt over p, således at 
maskeantallet bliver delbart med 4 + 2. 
Næste p (retsiden): Strik 8 m forkant i ret. Strik *2 r, 
2 vr*. Gentag fra * til * til er er 10 m tilbage og slut 
med 2 r, strik 8 m forkant i ret. 
Fortsæt på denne måde, med forkanterne i ret og de 
øvrige m i rib. Strik det sidste knaphul efter 3-4 riller 
(som det passer med afstanden), og strik i alt (11) 13 
(13) 13 p ribkant. 
Luk nu forkantens m af i begyndelsen af de næste 2 
p.
Strik 2 p glat til lille rullekant over de resterende m. 
Luk alle m af i glat uden at stramme kanten.

Montering
Hæft alle ender og sy sammen med maskesting under 
ærmerne. Sy knapper i knapkanten ud for knaphul-
lerne. Damp ganske let eller vask cardiganen og lad 
den tørre liggende.


