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Størrelser:

Færdige mål:

Materialer:

Strikkefasthed:

XS/ca. 34 (S/ca 36-38 ) M/ca 38-42 (L/ca 44)

Overvidde: 88 (92) 98 (104) cm
Hel længde: 52 (54) 57 (60) cm
Ærmelængde:42 (44) 45 (47) cm

350 (350) 400 (450) g Indiecita fra 
FilcolanaStrikkepinde nr. 3, rundpind mindst 60 cm nr. 
3.7 (7) 8 (8) knapper (svarende til knaphullets 
størrelse)

28 masker på pinde nr. 3 i glatstrikning måler 10 cm i 
bredden.

1. pind (retsiden): Ret på alle masker.
2. pind (vrangsiden): *1 ret, 1 vrang*. Gentag fra * 
til * og slut med 1 ret.
Gentag disse to pinde.

I starten af pindende: tag de første to masker vrang 
løs af med garnet foran arbejdet. Strik 8 retI 
slutningen af pindene: strik 10 ret

 

Brudt rib (kanterne for neden, på ærmer og i 
hals):

Forkanter (10 masker):

En feminin og let cardigan i det lækreste 
alpakagarn er totalt uundværlig. Den er dejlig 
til lune aftner og smyger sig om kroppen med 
en taljering, der kan laves markeret eller let, 
som man ønsker.  Ind- og udtagninger er 
lavet som en særlig effekt for at understrege 
modellens slanke linjer. 

Design: Hanne Pjedsted

 - en feminin og let cardigan

Filcolana

Klara

Arbejdsgang

Ærmer

Krop

Modellen er strikket i glatstrikning med retstrikkede 
forkanter og med en brudt rib i kanterne for neden og 
i halsen.
Den er strikket med mindst mulig montering, dvs. 
uden sidesømme, og ærmerne strikkes med 
umiddelbart efter ærmegabsaflukning, så også her er 
monteringen udført undervejs!
 

På pinde nr. 3 slås 51 (53) 57 (61) masker op. Strik 2 
pinde glat og derefter 11 pinde brudt rib. Skift til 
glatstrik og tag på næste retsidepind 1 maske ud i 
begge sider af ærmet inden for de yderste 2 masker.
Gentag udtagningerne på hver 4. pind yderligere 8 
(9) 10 (11) gange, derefter på hver 6. pind 8 (10) 11 
(11) gange (der er nu 85 (93) 101 (107) masker). 
Når ærmet måler 42 (44) 45 (47) cm, lukkes i hver 
side af for 4 masker.
Lad arbejdet hvile og strik det andet ærme på samme 
måde.

Slå 256 (272) 288 (304) masker op på rundpind nr. 3 
og strik frem og tilbage som forneden på ærmet, idet 
de første og sidste 10 masker strikkes som beskrevet 
til forkanter.

Når der er strikket i alt 13 pinde kant, skiftes til glat 
over alle masker inden for de 10 kantmasker i begge 
sider.
Strik lige op til arbejdet måler 6 (6) 6 (7) cm. Sæt et 
mærke på retsiden hvor de 6 taljerings-indtagninger 
skal strikkes:
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10 masker til højre forkant (alle størrelser), 28 (30) 
32 (34) masker, sæt mærke = indtagning højre 
forstykke, 28 (30) 32 (34) masker, sæt mærke = 
indtagning i sidesøm, 28 (30) 32 (34) masker, sæt 
mærke = indtagning i højre side i ryggen, 68 (72) 76 
(80) masker, sæt mærke = indtagning i venstre side 
af ryggen, 28 (30) 32 (34) masker, sæt mærke = 
sidesøm, 28 (30) 32 (34), sæt mærke = venstre 
forstykke,  28 (30) 32 (34) masker + 10 masker i 
venstre forkant. 

Strik til 3 
masker før 1.mærke. Tag 2 masker ret løs af (én ad 
gangen), strik 1 ret og træk de to løse over den 3. 
maske, strik 3 masker ret sammen. Gentag dette ved 
hver markering pinden ud. Der er taget 24 masker 
ind.

: Strik til 2 masker før 
1.mærke. Tag 1 maske ret løs af, strik 1 ret og træk 
den løse over den 2. maske, strik 2 masker ret 
sammen. Gentag dette ved hver markering pinden 
ud. Der er taget 12 masker ind.

Gentag denne indtagningspind i alt 3 gange med 10 
(12) 14 (16) pinde imellem, idet der  med 
den 2. indtagningspind strikkes et knaphul i højre 
forkant sådan:
Strik 3 af kantens masker. Luk 5 masker af og fortsæt 
pinden ud. På næste pind slås 5 nye masker op over 
de aflukkede. Pas på at maskerne ikke bliver løse i 
knaphullets sider.
Knaphullerne strikkes nu med 22 (22) 24 (24) pindes 
mellemrum  det sidste så vidt muligt i halskanten. 

Når der er taget ind til taljen i alt 3 gange strikkes 20 
(22) 24 (26) pinde lige op. Sæt mærker umiddelbart 
over indtagningerne.
Nu tages der ud igen. (Lige over de 6 steder med 
indtagninger).

 Strik til sidste 
maske før 1.mærke. Strik nu 3 masker i denne maske 
(1 ret, 1 drejet ret, 1 ret), og gentag denne 
udtagning i masken umiddelbart  mærket.  
Gentag dette ved alle 6 mærker. Der er nu øget med i 
alt 24 masker

 Strik til sidste maske 
før 1.mærke. Strik nu 2 masker i denne maske (1 ret, 
1 drejet ret), og gentag denne udtagning i masken 
umiddelbart  mærket.  Gentag dette ved alle 6 
mærker. Der er øget med i alt 12 masker

Gentag denne udtagning ved alle 6 mærker i alt 3 
gange med 16 (18) 20 (22) pindes mellemrum. 
(Huske også at strikke knaphuller undervejs!)

Strik nu 5 (5) 5 (6) cm lige op  eller ønsket længde til 
ærmegabet. Luk for 8 masker til ærmegab i hver side 
(4 masker på hver side af markeringen ved 

Indtagning ved markeret taljering: 

Indtagning ved let taljering

samtidig

Udtagning ved markeret taljering:

efter

Udtagning ved let taljering:

efter

sidesømmene), og sæt ærmets masker ind.

Tag nu ind på retsiden af arbejdet der, hvor forstykke 
og ryg møder højre ærmes masker således: Strik til 
de 4 sidste masker på højre forstykke, strik 3 masker 
sammen (2 masker løs, af strik en maske og træk de 
løse over ), strik 2 ret, strik 2 masker ret sammen. 
Strik ærmets masker til der er 3 masker tilbage. Strik 
2 masker sammen som 1 løs af, strik en ret og træk 
den løse over, strik 2 ret, strik 3 masker ret sammen. 
Strik ryggens masker og lav samme indtagninger ved 
venstre ærme.
Gentag denne indtagning på hver retsidepind i alt 5 
(5) 5 (6) gange. Der er nu 52 (56) 60 (62) m på 
hvert forstykke, 67 (75) 83 (87) m på hvert ærme og 
96 (104) 112 (116) m på ryggen.
Strik 3 pinde uden indtagninger. 

Strik på næste pind indtagningerne således: Strik til 3 
m før første mærke, 1 løs af, 1 ret og træk den løse 
over, 2 ret, 3 ret sammen.  Strik ærmets masker til 
der er 4 masker tilbage, 2 løs af, 1 ret og  træk de 
løse over , 2 ret, 2 ret sammen. Gentag dette ved 
venstre ærmet.
Dette gentages på hver 4. pind i alt 3 gange. Der er 
nu 49 (53) 57 (59) m på hvert forstykke, 55 (63) 71 
(75) m på hvert ærme og 90 (98) 106 (110) m på 
ryggen

Nu strikkes der lige op ved forstykker og ryg og tages 
kun ind på ærmets masker således: Strik til højre 
ærmes masker, strik 1 ret, 3 ret sammen.  Strik til 4 
masker før ærmet møder ryggens masker, tag 2 
masker løs af, strik en ret og træk de løse over, 1 ret. 
Strik ryggens masker uden indtagninger og gentag 
ærmeindtagningerne på venstre ærme som beskrevet 
til højre ærme.
Disse indtagninger gentages 10-10-11-12 gange på 
hver 4. pind. Der er nu 49 (53) 57 (59) m på hvert 
forstykke, 15 (23) 27 (27) m på hvert ærme og 90 
(98) 106 (110) m på ryggen.

 
Nu sættes maskerne til halsudskæringen på en 
hjælpetråd (alternativt lukkes de af): Sæt i begge 
sider forkantens 10 masker + de næste 10 masker på 
hjælpetråd. Derefter sættes i begge sider henholdsvis 
5 og 2  (5 og 3) 6 og 3 og 2  (7 og 3 og 2) masker på 
hjælpetråd, og derefter 1 maske i beg. af hver pind til 
der er 19 (20) 21 (22) masker tilbage på hvert 
forstykke. Herefter strikkes lige op i halsen.

 med starten af halsudskæringen på 
forstykkerne fortsættes indtagningerne på ærmerne 
som beskrevet, men nu på hver 2. pind til der er 11 
(11) 15 (15) masker tilbage på ærmet. 

Luk ærmernes masker af og strik 8 pinde lige op på 
hver forstykkes skulderdele for sig.
Lad maskerne hvile.

.

 

Halsudskæring:

Samtidig
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På ryggen lukkes der i nakken for de midterste 36 
(42) 46 (50) masker. Luk yderligere i halssiden i 
nakken for 4 og 2 masker (alle str.), og derefter én 
maske ad gangen (igen alle str.) til der er 19 (20) 21 
(22) masker tilbage på skulderen. 
Når der er strikket i alt 6 (8) 8 (8) pinde over ryggens 
skuldermasker, strikkes maskerne sammen på hver 
skulder, idet pindene holdes ret mod ret. Der strikkes 
sammen med en hjælpepind, og maskerne lukkes af 
efterhånden uden at strammes.

Damp arbejdet let under et fugtigt stykke. Sy 
ærmesømmen med madrassting, og sy sammen i 
ærmegabets aflukninger under ærmerne. Sy det 
øverste af ærmet til skulderstykket.

Rundt i halsudskæringen strikkes masker op  1 maske 
for hver maske der er sat på hjælpetråd/lukket af, 
samt en maske for hver to pinde langs de lige sider i 
halsen. Der strikkes brudt rib  og der laves et sidste 
knaphul efter 6 pinde rib. Efter i alt 8 (8) 10 (10) 
pinde brudt rib strikkes to pinde glat. Luk af.
Sy evt. et par sting for enden af knaphullerne for at 
stramme dem.
Damp alle sømme let.
Sy knapper i venstre forkant ud for knaphullerne.

Montering

Halskant
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