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700 (800) 800 (900) g Genuine Greenland Wool fra 
Filcolana.
Rundpind 4½ og 5 mm, 60-80 cm
Hæklenål 4½ mm
8 knapper ca. 3½ cm i diameter

S (M) L (XL) 

Overvidde: 82 (88) 99 (105) cm
Vidde forneden: 107 (115) 130 (138) cm
Hel længde: 66 (68) 71 (74) cm

16 m og 28 p i perlestrik på p 5½ = 10 x 10 cm.

 

Materialer:

Størrelser:

Færdige mål:

Strikkefasthed:

Trøjens skød er strikket på p 5½, mens 
overdel og ærmer er strikket på p 4½. Skød 
og ærmer er strikket i ren perlestrik, mens 
overdelen er i perlestrik med lodrette striber i 
drejet rib. Overdelen sidder tæt, hvilket 
fremhæver taljen og de feminine former.

Opskrift: Katrine Wohllebe

 - en feminin cardigan i grønlandsk uld
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Astrid

19 m og 29 p i perlestrik med drejet rib på p 4½ = 
10 x 10 cm.

1. p: *1 r, 1 vr, gentag fra * pinden hen.
2. og alle følgende p: Ret over vrang, vrang over 
ret.

Slå 87 (93) 105 (111) m op på p 5½ og strik frem 
og tilbage i perlestrik (1. p er vrangsiden).
Tag 1 m ind i hver side på hver 16. (18.) 16. (18.) p 
i alt 4 (4) 5 (5) gange = 79 (85) 95 (101) m.
Fortsæt lige op til arb måler 30 (32) 34 (35) cm, slut 
med en vrangsidepind.
Skift til p 4½ og perlestrik med drejet rib således:

1. p (retsiden): *1 vr, 1 r, 1 dr r, 1 vr, 1 dr r, 1 r, 1 
vr, 1 r (1 rapport = 8 m), gentag fra * til der er 7 m 
tilbage, slut med rapportens første 7 m.
2. p: *1 vr, 1 r, 1 dr vr, 1 r, 1 dr vr, 1 r, 1 vr, 1 r (1 
rapport = 8 m), gentag fra * til der er 7 m tilbage, 
slut med rapportens første 7 m.

1. p (retsiden): *1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 dr r, 1 vr, 1 
dr r (1 rapport = 8 m), gentag fra * til der er 5 m 
tilbage, slut med rapportens første 5 m.
2. p: *1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 dr vr, 1 r, 1 dr vr, 
gentag fra * til der er 5 m tilbage, slut med 
rapportens første 5 m.

Gentag 1. og 2. p på resten af ryggen.
Strik lige op til arb måler 46 (49) 52 (54) cm (= 16 
(17) 18 (19) cm fra skiftet til p 4½).
Luk nu af til ærmegab i hver side på hver 2. p 
således: 5, 2, 1, 1 (5, 2, 1, 1) 6, 2, 1, 1 (6, 3, 1, 1) 
m af. Luk derefter på den følgende 4. p 0 (1) 1 (1) 
m af i hver side = 61 (65) 73 (77) m.
Fortsæt lige op til arb måler 64 (66) 69 (72) cm. Luk 
de midterste 15 (17) 19 (21) m af til hals og strik 
hver side færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p 
yderligere 4, 3 (4, 3) 4, 4 (4, 4) m af = 16 (17) 19 
(20) m.
Strik til arb måler 66 (68) 71 (74) cm og luk af.
Strik den anden side færdig magen til, blot 
spejlvendt.

Perlestrik:

Ryg:

S og L

M og XL

Alle størrelser
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Side 2

Venstre forstykke:

samtidig

Højre forstykke:

Ærmer:

Slå 48 (51) 57 (60) m op på p 5½ og strik frem og 
tilbage i perlestrik (1. p er vrangsiden). Tag 1 m ind i 
arb højre side på hver 16. (18.) 16. (18.) p i alt 4 (4) 
5 (5) gange = 44 (47) 52 (55) m.
Strik lige op til arb måler som ryggen til pindeskift, 
slut med en vrangsidepind.
Skift til p 4½ og perlestrik med drejet rib således:
1. p (retsiden): Begynd med 2 (5) 2 (5) m perlestrik, 
*1 dr r, 1 vr, 1 dr r, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, gentag fra * 
til der er 10 m tilbage, 1 dr r, 1 vr, 1 dr r, 1 r, 1 vr, 1 r, 
1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r (= 7 m perlestrik til forkant).
2. p: Begynd med 7 m perlestrik (= forkant), *1 dr 
vr, 1 r, 1 dr vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, gentag fra * til 
der er 7 (0) 7 (0) m tilbage, slut med rapportens 
første 7 (0) 7 (0) m.
Gentag 1. og 2. p på resten af forstykket.
Strik lige op til arb måler som ryggen til ærmegab.
Luk af til ærmegab i arb højre side som på ryggen.
Strik til arb måler 51 (52) 53 (55) cm.
Fortsæt evt. indtagninger til ærmegab og luk 

 af til halsudskæring i arb venstre side på 
hver 2. p således: 9, 3, 3, 2, 1, 1 (10, 3, 3, 2, 1, 1) 
10, 4, 3, 2, 1, 1, 1 (10, 5, 3, 2, 1, 1, 1) m = 16 (17) 
19 (20) m.
Fortsæt lige op til arb måler som ryggen til skulder og 
luk af.

Strikkes som venstre forstykke, blot spejlvendt og 
med 8 knaphuller i forkanten.
Marker først placeringen af knapperne på forkanten af 
det færdige venstre forstykke – den øverste knap 2 
cm under halsudskæringen, den fjerde knap fra oven 
lige over taljen (= hvor der skiftes til perlestrik med 
drejet rib), og den nederste 8 cm over trøjens 
underste kant. Placer yderligere 2 knapper jævnt 
fordelt mellem den øverste knap og ”taljeknappen”, 
og 3 knapper mellem ”taljeknappen” og den nederste 
knap.
Strik nu højre forstykke, idet der strikkes et knaphul i 
forkanten på højde med hver knap-markering 
således:
Knaphulspind (retsiden): 3 m perlestrik, luk de næste 
2 m af, fortsæt i mønster pinden hen.
Slå på den følgende pind 2 nye m op over knaphullet.

Slå 35 (37) 41 (45) m op på p 4½ og strik frem og 
tilbage i perlestrik (1. p er vrangsiden). Tag 1 m ud i 
hver side på hver 8. p 16 (17) 13 (12) gange, 
derefter på hver 10. p 0 (0) 5 (6) gange = 67 (71) 77 
(81) m.
Fortsæt lige op til arb måler ca. 46 (47) 48 (49) cm.
Luk nu af til ærmegab i hver side på hver 2. p 
således: 5, 2, 9x1, 2, 3, 5 (5, 2, 10x1, 2, 3, 5) 6, 2, 
11x1, 2, 3, 5 (6, 3, 11x1, 2, 3, 5)

Luk derefter de resterende 15 (17) 19 (21) m af.

Sy skuldersømmene. Sy ærme- og sidesømmene. Sy 
ærmerne i. Sy knapperne i over for knaphullerne.

Hækl 1 omg fastmasker og 1 omg krebsemasker 
rundt i halskanten.

Montering:

Halskant:
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