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En lille, let cardigan, der er forlænget bagtil
i en bue. Øverst har cardiganen retriller,
herefter er der strikket et harlekinmønster i
ret og vrang på forstykket, mens ryggen er
glatstrikket. Cardiganen har ¾-lange raglan-
ærmer, der går til midt på underarmen.
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Materialer
200 (200) 250 (250) 300 (300) g New Zealand
lammeuld fra Filcolana i farve 951
Rundpinde: 3 mm, 40 og 60 eller 80 cm
Strømpepinde: 3 mm
4 maskemarkører
2 maskeholdere eller garnender

Størrelser 
XS (S) M (L) XL (2XL) 

Mål
Bemærk: Den opstrikkede model er størrelse me-
dium, men fotograferet på en kvinde i størrelse small. 
Passer til brystvidde: 75-82 (83-90) 91-98 (99-108) 
109-118 (119- 130) cm
Overvidde: 82 (90) 98 (108) 118 (130) cm
Vidde forneden: 82 (90) 98 (108) 118 (130) cm
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Ærmelængde: 38 (38) 40 (40) 40 (40) cm
Hel længde for/bag: 46/52 (47/53) 49/55 (50/56) 
51/57 (53/59) cm

Strikkefasthed
28 m og 36 p i mønster på p 3 mm = 10 x 10 cm  
26 m og 36 p i glatstrik på p 3 mm = 10 x 10 cm

Særlige forkortelser
pm (placer markør): Sæt en markør på højre pind.
rfb (strik 2 gange i samme maske): Strik 1 r og lad m 
blive på p, strik dernæst 1 r i bagerste maskebue, og 
lad m glide af p. Der er taget 1 m ud.
dr (drejet ret): Strik 1 r i bagerste maskebue.
fm (flyt markør): Flyt markøren fra venstre til højre 
pind.
vendem (vendemaske): Løft første maske vrang løs 
af, med garnet foran arbejdet, læg garnet hen over 
pinden, og træk i garnet, væk fra dig selv, så masken 
”vender begge ben i vejret” = der er 2 løkker på p. På 
næste p strikkes gennem begge løkker = 1 m. 

Teknikker 
Hestetømmekant: Slå 4 m op på højre p, flyt m over 
på venstre pind, til det eksisterende arbejde *strik 3 
r, 1 o-indt, flyt de 4 m tilbage på venstre p*, gentag 
fra * til * omg rundt, til alle m på det eksisterende 
arbejde er lukket af. Luk de sidste 4 m af.
Hestetømme: Slå 4 m op på en strømpep, *strik 4 
ret, skub m hen i den anden ende af p, træk garnet 
bag om arbejdet*, gentag fra * til *.

Arbejdsgang
Trøjen er strikket oppefra og ned. Der strikkes frem 
og tilbage på kroppen. De første 2 m i hver ende af 
pinden, danner efterhånden forstykkerne. Når bære-
stykket er strikket, deles arbejdet til krop og ærmer, 
hvorefter kroppen strikkes færdig, og der strikkes 
vendepinde nederst på ryggen. Ærmerne strikkes 
færdige på rundp og/eller strømpepinde, her er det 
vigtigt at holde den samme strikkefasthed. Alle kanter 
er aflukket med en hestetømmekant. 

Krop
Slå 70 (76) 86 (96) 106 (116) m op på rundp 3 mm.
1. p (vrangsiden): 2 (2) 2 (2) 2 (2) r (forstykke), pm, 
14 (14) 16 (18) 20 (22) r (ærme), pm, 38 (44) 50 
(56) 62 (68) r (ryg), pm, 14 (14) 16 (18) 20 (22) r 
(ærme), pm, 2 (2) 2 (2) 2 (2) r (forstykke).
2. p (retsiden): 1 rfb, *strik r til markøren, slå om, 
fm, slå om*, gentag fra * til * til sidste m, 1 rfb. 
3. p: 1 r, *strik r til omslaget før markøren, strik om-
slaget r, fm, strik omslaget dr r*, gentag fra * til * til 
sidste m, 1 r. 
Gentag 2. p og 3. p, til der er 22 (28) 34 (40) 46 (52) 
m på hvert forstykke. Slut med en p fra vrangsiden, 
og slå 9 nye m op i forlængelse af pinden.

Næste p (retsiden): *Strik r til markøren, slå om, fm, 
slå om*, gentag fra * til * 3 gange mere, strik r pin-
den ud. Slå 9 nye m op i forlængelse af pinden.

Ret	på	retsiden,	vrang	på	vrangsiden	

Vrang	på	retsiden,	ret	på	vrangsiden

Diagram til strukturmønsteret 

Der er nu 32 (38) 44 (50) 56 (62) m på hvert for-
stykke, 36 (42) 50 (58) 66 (74) m på hvert ærme og 
60 (72) 84 (96) 108 (120) m på ryggen. 

1. p (vrangsiden): *Strik r til omslaget før markøren, 
strik omslaget r, fm, strik omslaget dr r*, gentag fra * 
til * til sidste m, 1 r. 
2. p (retsiden): 1 r, strik ifølge diagrammet til mar-
køren, *slå om, fm, slå om, strik r til næste markør*, 
gentag fra * til * til markøren før forstykket, slå om, 
fm, slå om, strik ifølge diagrammet til sidste m, 1 r.
3. p: 1 r, strik ifølge diagrammet til omslaget før 
markøren, *strik omslaget r, fm, strik omslaget dr r, 
strik vr til omslaget*, gentag fra * til * til omslaget 
før sidste markør, strik omslaget r, fm, strik omslaget 
dr r, følg diagrammet til sidste m (begynd, hvor du 
sluttede i modsatte side, og læs diagrammet i modsat 
retning), 1 r.
Gentag 2. og 3. p, 15 gange mere, til der er 48 (54) 
60 (66) 72 (78) m på hvert forstykke, 68 (74) 82 
(90) 98 (106) m på hvert ærme og 92 (104) 116 
(128) 140 (152) m på ryggen.

Deling til krop og ærmer
Næste p (retsiden): Strik 1 r, følg diagrammet til mar-
køren, *fjern markøren og lad ærmets m hvile på en 
maskeholder eller en garnende, slå 6 nye m op, pm 
(= ”sidesøm”) slå 6 nye m op*, strik r over ryggen til 
næste markør, gentag fra * til *, og følg diagrammet 
til sidste m, 1 r.
Fortsæt i glatstrik over ryggens m, i mønster over 
forstykkerne, idet første og sidste m ved forkanterne 
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strikkes r på alle p. Strik med denne maskefordeling, 
til arbejdet måler ca. 46 (47) 49 (50) 51 (53) cm. 
Slut men en p fra vrangsiden.

Vendepinde over nederste del af ryggen 
1. vendep (retsiden): Følg diagrammet til sidemarkø-
ren, strik 30 (36) 42 (42) 48 (48) r, pm, strik 32 (32) 
32 (44) 44 (56) r, pm, strik 6 r, vend.
2. vendep (vrangsiden): Strik 1 vendem, strik vr forbi 
den sidste markør og frem til den første markør, strik 
6 vr, vend.
3. vendep: Strik 1 vendem, strik r 6 m forbi vendem i 
den anden side, vend.
4. vendep: Strik 1 vendem, strik vr 6 m forbi vendem 
i den første side, vend.
Fortsæt på denne måde med at strikke 6 m efter ven-
dem i hver side, til alle m frem til sidemarkørerne er 
strikket. HUSK at strikke de to løkker i vendem sam-
men, når du møder dem. Når den sidste vendem på 
retsiden er strikket, fortsættes der hen over forstyk-
ket.
Næste p (vrangsiden): Strik med samme maskeforde-
ling, som før vendepindene. 
Luk af med hestetømmekant, som beskrevet ovenfor. 

Forkant
Brug en ny garnende. Begynd nederst på højre 
forstykke i hestetømmekanten, og strik m op langs 
forkanten. Strik 3 m op for hver 4 p. Bryd garnet. 
Sæt nyt garn til, hvor opstrikningen begyndte, og 
strik hestetømmekant. Se beskrivelse ovenfor. Strik 
på samme måde langs venstre forstykke, her begyn-
des oppefra.

Halskant
Strik m op fra retsiden af arbejdet, strik m op langs 
højre forstykke og skulder, over ryggen strikkes 38 
(44) 50 (56) 62 (68) m op, strik m op langs venstre 
skulder og forstykke, samme antal som på højre side.
Bryd garnet. Strik hestetømmekant. Se beskrivelse 
ovenfor.

Ærmer
Sæt ærmets m på rundp- eller strømpep 3 mm, slå 6 
nye m op på højre p, fortsæt i r over ærmets m, slå 
6 nye m op i slutningen af pinden, pm = ”ærmesøm”. 
Vær opmærksom på strikkefastheden, da der nu 
strikkes rundt. 
Strik 37 (37) 39 (39) 39 (39) cm lige ned.
Næste omg: *2 r, 2 r sm*, gentag fra * til * til 2 m 
tilbage, 2 r. 
Strik hestetømmekant. Se beskrivelse ovenfor. 

Montering
Hæft ender. Sy hullet i armhulen med maskesting. 
Strik tre trenser som hestetømme over 4 masker, 4 
cm lange. Sy en trense i øverst på højre side, placer 
den anden trense ca. 15 cm længere nede, og placer 
den tredje trense herimellem. Sy knapper i overfor 
trenserne.


