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Sea of Love er en klassisk fin og feminin cardigan med en kort pasform. 
Det smukke ribmønster omfavner dig som et hav af kærlighed.

Sea of LoveDesign: Katja Dyrberg

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

MÅL
Passer til brystvidde: 80-87 (88-93) 94-99 (100-107) 
108-116 (117-126) 127-136 cm
Overvidde: 95 (101) 107 (113) 125 (137) 149 cm
Hel længde (målt midt bag fra øverst på halskanten): 
44 (45) 46 (48) 50 (52) 54 cm
Ærmelængde: 50 (49) 49 (48) 46 (45) 44 cm 

STRIKKEFASTHED 
20 m og 34 p i mønster på p 4 mm = 10 x10 cm 
24 m og 30 p rib på p 3,5 mm = 10 x 10 cm
Målene er efter vask og udspænding.
Pindestørrelsen er vejledende. Har du flere masker på 
10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre 
masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
200 (200) 200 (250) 250 (300) 300 g 
Saga fv. 121 (Port) og
125 (150) 150 (175) 175 (200) 225 g 
Tilia fv. 360 (Azalea)
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt sammen, 
arbejdet igennem.

Rundpind 3,5 og 4 mm, 80-120 cm. 
Strømpepinde 3,5 og 4 mm (kan udeæades hvis der 
strikkes med teknikken magic loop på rundpind)
Maskemarkører

Restegarn til italiensk opslagning.

5 knapper.
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

Km 
Kantmaske, strikkes ret på alle pinde.

3i1
3 masker i samme maske. Strik 1 ret, 1 drejet ret, 1 ret 
i samme maske.

2 dr r sm
 2 masker drejet ret sammen. Tag 2 masker løst af som 
skulle de strikkes ret, én af gangen, strik de 2 masker 
sammen gennem bagerste maskeled.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Vendemaske
Tag 1. maske vrang løs af med garnet foran masken 
(mod dig selv), før garnet over højre pind og ned bag 
arbejdet (væk fra dig selv) og træk i garnet, så der op-
står ”en dobbeltmaske”. Strik videre. 
På næste pind strikkes den dobbelte maske som én 
maske (r eller vr, som masken viser).
Vendepinde strikket på denne måde kaldes også 
German Short Rows  

Arbejdsgang
Sea of Love strikkes nedefra og op.

Der begyndes med italiensk opslagning, herefter 
fortsættes der i mønster op til ærmegab. 

Ærmerne strikkes for sig, arbejdet samles og der 
strikkes raglanindtagninger op til halskanten og denne 
strikkes. 

Til sidst strikkes forkanterne på. 

DIAGRAM
Se side 6.
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OPSKRIFT
KROP
Slå 97 (103) 109 (115) 127 (139) 151 masker op på 
pind 3,5 mm med restegarnet.

Strik 2 pinde ret og bryd restegarnet.

Skift til Saga og Tilia holdt sammen og strik 3 pinde 
glatstrik (r på retsiden, vr på vrangsiden), 1. pind er 
retsiden.

Næste p (vrangsiden): 1 vr, stik højre p under den 
nederste lænke (mellem m på højre p og første m på 
venstre p) strikket med bundfarven 3 p nede i arbejdet, 
og sæt lænken op på venstre p, strik lænken og næste 
m vr sm, *stik højre p under nederste lænke og strik ret 
i lænken, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, strik 
ret i lænken, tag næste m løs af, stik højre p under 
nederste lænke og sæt lænken på venstre p, flyt den 
løse m tilbage og strik denne vr sm med lænken, 1 vr. 
Den italienske  opslagning er nu færdigstrikket = 
191 (203) 215 (227) 251 (275) 299 m.

Fortsæt i rib og strik frem og tilbage, således:
1. p (retsiden): 2 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, 
til den sidste m, 1 r.

2. p: 2 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til den sidste 
m, 1 vr.

Gentag disse 2 p, til ribben måler 10 cm. Slut med en 
pind fra vrangsiden. 
Klip forsigtigt opslagsgarnet af.

Skift til pind 4 mm.

1. p (retsiden): 1 km, *3 r, 1 vr, 1 r, 1 vr*, gentag 
fra * til * til de sidste 4 m, 3 r, 1 km.

2. p: 1 km, *3 vr, 1 r, 1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, 
til de sidste 4 m, 3 vr, 1 km.

Gentag disse 2 pinde yderligere 1 gang.

Fortsæt lige op efter diagrammet (se sidste side), til 
arbejdet måler 25 cm eller ønsket længde. Slut med en 
pind svarende til 3. pind i diagrammet. 

Luk  af til ærmegab således:
Næste pind (vrangsiden): 1 km, strik 44 (47) 50 (53) 
59 (65) 71 m efter diagram, luk de næste 5 m af, strik 
91 (97) 103 (109) 121 (133) 145 m efter diagram, 
luk de næste 5 m, strik 44 (47) 50 (53) 59 (65) 71 m 
efter diagram, 1 km. 

Bryd garnet.

Nu sættes maskerne til hvil på en maskeholder, mens 
ærmerne strikkes.

ÆRMER
Slå 23 (23) 23 (25) 25 (27) 27 m op på pind 3,5 med 
restegarnet.
Strik 2 p ret. Bryd restegarnet.

Sæt 1 tråd Tilia og 1 tråd Saga til arbejdet og strik 
1 pind vrang. Vend ikke, men saml omgangen og 
fortsæt rundt. 
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Strik 2 omg vr. 

Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste 
tværlænke strikket med Tilia og Saga 3 p nede i 
arbejdet (= 1. p med Tilia og Saga), og strik den r*, 
gentag fra * til *, til der er 1 m tilbage, saml den sidste 
tværlænke op, og strik den ret sammen med sidste 
maske =44 (44) 44 (48) 48 (52) 52 m. 
Strik 1 vr, indsæt en markør for omgangens begyndelse 
og fortsæt rundt i rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 10 cm. 
Klip opslagstråden forsigtigt af.

Næste omg: Strik *3 r i samme maske, 1 vr, 1 r, 1 vr*, 
gentag fra * til * omg ud = 66 (66) 66 (72) 72 
(78) 78 m.

Skift til pind 4 mm.

Næste omg: Strik *3 r, 1 vr, 1 r, 1 vr*, gentag fra 
* til * omg ud. 

Gentag denne omgang yderligere 2 gange.

Strik lige op i mønster iflg. diagram, til arbejdet måler 
50 (49) 49 (48) 46 (45) 44 cm eller ønsket længde. 
Slut med en omgang svarende til 3. omgang i 
diagrammet. 

Næste omg: Strik efter diagram til de sidste 4 (1) 4 (1) 
1 (1) 1 m før omgangsmarkør, luk 5 masker af = 
61 (61) 61 (67) 67 (73) 73 m. 

Sæt maskerne til hvil på en maskeholder, og strik det 
andet ærme tilsvarende.

BÆRESTYKKE
Nu skal krop og ærmer sættes på samme pind og der 
strikkes videre med raglanindtagninger, således: 
Sæt kroppens masker tilbage på p 4 mm og sæt garnet 
til retsiden.

Næste p (retsiden): 1 km, strik højre forstykkes 
masker iflg. 1, p i diagrammet, til 2 m før de aflukkede 
m, 2 r sm, placer markør, strik højre ærmes m over på 
p således: 2 dr r sm, strik  iflg. diagrammet til de sidste 
2m, 2 r sm, placer markør, strik ryggens m således: 
2 dr r sm, strik iflg. diagrammet til de sidste 2 m før 
de aflukkede m, 2 r sm, placer markør, strik venstre 
ærmes m over på p således : 2 dr r sm, strik iflg. 
diagrammet til de sidste 2 m, 2 r sm, placer markør, 
strik venstre forstykkes m således:  2 dr r sm, strik 
iflg. diagrammet til den sidste m, 1 km = 
303 (315) 327 (351) 375 (411) 435 m.

Der er således placeret 4 maskemarkører, der angiver 
raglanen. 
På alle følgende retsidepinde strikkes der indtagninger 
på hver side af de fire markører, således: 2 r sm, flyt 
markør, 2 dr r sm. Der kan ikke strikkes diagram over 
de masker, der skal tages ind, hvorfor de blot strikkes 
ret. 
Alle følgende vrangsidepinde strikkes således: 1 km, 
strik som maskerne viser, 1 km.

Fortsæt frem og tilbage på denne måde, til der er 
strikket ialt 40 (40) 44 (48) 52 (56) 60 pinde og der 
er taget ind ialt 20 (20) 22 (24) 26 (28) 30 gange = 
143 (147) 151 (159) 167 (187) 195 m.

Nu skal der strikkes vendepinde, så der dannes en 
runding i halsen foran. Der kan ikke strikkes mønster 
iflg. diagram omkring vendemaskerne, hvorfor disse 
blot strikkes ret eller vrang alt efter, hvad der passer 
med mønsteret.
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1. p (retsiden): 1 km, 3 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, placer 
markør-A, strik iflg. diagram og med raglan-
indtagninger, til der er 7 masker tilbage på p, placer 
markør-B, vend.

2. p: 1 vendem, strik iflg. diagram frem til markør-A, 
vend.

3. p: 1 vendem, strik iflg. diagram og med raglan-
indtagninger frem til vendemasken fra forrige p, vend.

4. p: 1 vendem, strik iflg. diagram frem til vende-
masken fra forrige p, vend.

Gentag 3. og 4. p yderligere 5 gange = 87 (91) 95 
(111) 119 (139) 147 m. 
Vendepinde og raglanindtagninger er nu 
færdigstrikket.
 
Næste p (retsiden): 1 vendem, strik iflg.  diagram 
pinden ud. Vendemaskernes to ben strikkes r sm eller 
vr sm, alt efter hvad der passer ind i mønsteret. 

Næste p: Strik iflg. diagram pinden ud.

HALSKANT
Skift til p 3,5 mm. 
Strik frem og tilbage i rib (1 r, 1 vr) og tag på 1. pind 
0 (4) 4 (20) 24 (44) 48 m ind, jævnt fordelt over 
pinden, første og sidste maske strikkes som kantmaske 
= 87 (87) 91 (91) 95 (95) 99 m.

Strik til ribben måler 3 cm. Sidste pind er fra 
vrangsiden.

Strik nu 2 pinde frem og tilbage i dobbeltstrik inden 
italiensk aflukning, således:
1. p (retsiden): 1 km, *1 r, 1 vr løs af med garnet 
foran arb*, gentag fra * til *til de sidste 2 m, 1 r, 1 km.

2. p: 1 km, *1 vr løs af med garnet foran arb, 1 r* til de 
sidste 2 m, 1 vr løs af med garnet foran arb, 1 km.

Luk af med italiensk aflukning, således:
Bryd garnet med en længde af ca. 3 gange halskantens 
omkreds. Tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i de 2 første m på venstre p, som 
skulle de strikkes vr sm, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 2. og 3. m fra bagsiden og ud 
på forsiden.
3. Stik nålen igennem 3. m, fra forsiden og ud på 

bagsiden.
4. Stik nålen ind i de 2 første m som skulle de strikkes 
ret sm og tag begge m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr 
og tag m af pinden.
7. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden.
8. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på 
bagsiden.
9. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden.
10. Som pkt. 5.
11. Som pkt. 6.
Gentag pkt. 7-11, til der er 3 m tilbage på venstre p.
Afslutning
- På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, i 
de 2 sidste masker, som skulle de strikkes vr sm, træk 
garnet igennem.
- Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr og 
tag m af pinden.
- Stik nålen ind i de 2 sidste m som skulle de strikkes 
ret sm og tag begge m af pinden.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

KNAPKANT (VENSTRE SIDE)
Strik med pind 3,5 mm, 97 (101) 105 (109) 113 
(117) 121 masker (ca. 3 masker for hver 4 pinde) 
op langs retsiden af venstre forstykke.

1. p (vrangsiden): 1 vr løs af med garnet foran arb, 
*1 vr, 1 r*, gentag fra * til *til de sidste 2 m, 1 vr, 1 vr 
løs af med garnet foran arb. 

2. p: 2 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, til den sidste 
m, 1 r.

Gentag 1. p endnu 1 gang.

Strik 2 pinde frem og tilbage i dobbeltstrik inden 
italiensk aflukning:
1. p (retsiden): 1 r, *1 r, 1 vr løs af med garnet foran 
arb*, gentag fra *til*til de sidste 2 m, 2 r. 

2. p: *1 vr løs af med garnet foran arb, 1 r*, gentag fra 
* til *, til den sidste m, 1 vr løs af med garnet foran arb.

Luk af med italiensk aflukning som på halskanten.
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KNAPHULSKANT (HØJRE SIDE) 
Strik med pind 3,5 mm, 97 (101) 105 (109) 113 
(117) 121 m (ca. 3 masker for hver 4 pinde) op langs 
retsiden af højre forstykke.

1. p (vrangsiden): 1 vr løs af med garnet foran arb, 
*1 vr, 1 r*, gentag fra * til * til de sidste 2 m, 1 vr, 
1 vr løs af med garnet foran arb.

2. p: 1 r, strik 4 (6) 8 (6) 8 (6) 8 (m rib (1 r, 1 vr), 
*2 dr r sm, slå om p 2 gange, strik 20 (20) 20 (22) 22 
(24) 24 m rib (1 r, 1 vr)*, gentag fra * til * 4 gange 
i alt, 2 dr r sm, slå om p 2 gange, strik rib (1 r, 1 vr) 
pinden ud, slut med 1 r.

3. p: 1 vr løs af med garnet foran arb, *1 vr, 1 r* 
gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 1 vr, 1 vr løs af med 
garnet foran arb.

Strik 2 pinde frem og tilbage i dobbeltstrik inden 
italiensk aflukning:
1. p (retsiden): 1 r, *1 r, 1 vr løs af med garnet foran 
arbejdet*, gentag fra * til*, til de sidste 2 m, 2 r.

2. p: *1 vr løs af med garnet foran arbejdet, 1 r*, 
gentag fra * til *, til den sidste m, 1 vr løs af med garnet 
foran arbejdet.

Luk af med italiensk aflukning som på knapkanten

MONTERING
Hæft ender og sy hullerne under ærmegabene til med 
maskesting. Sy knapper i.

Vask cardiganen ifølge anvisningerne på banderolerne 
og lad den tørre liggende fladt på et håndklæde. 

DIAGRAM

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

Ingen maske

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

2 drejet ret sammen

Strik ret i masken under
Fra retsiden: Tag masken løst af med garnet bag masken.
Fra vrangsiden, Tag masken løst af med garnet foran masken

Stik højre pind ind i den maske, der ligger 
3 pinde under den midterste af disse 3 masker, 
således er pinden nu på arbejdets bagside, 
hvor tråden fra fingeren hentes og trækkes 
gennem hullet om til forsiden og sættes på 
højre pind som en ekstra maske. Strik 3 ret. 
Stik højre pind ind samme sted igen og hent
garnet til en ny maske som sættes over på højre
pind. Således er 3 masker blevet til 5 masker.

Gentag

2 ret sammen
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