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En sød og skøn cardigan med fine detaljer. 
Smock-stykket i taljen er nemmere at strikke, 
end det ser ud til – og strikningen trækker 
faktisk ikke ret meget sammen, det ser bare 
sådan ud.
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Materialer
200 (250) 300 (350) g Anina fra Filcolana, fv 1055 
(Blå viol)
Rundpind 3 mm, 80 cm
Strømpepinde 3 mm
Hæklenål 2½ mm
7 knapper ca. 1,4 cm i diameter

Størrelser
98 cl/2 år (110 cl/4 år) 122 cl/6 år (134/8 år)

Mål
Passer til brystvidde: 55 (57) 61 (67) cm
Overvidde: 60 (64) 69 (74) cm
Ærmelængde: 26 (29) 32 (35) cm til ærmegab
Hel længde: 40 (43) 46 (50) cm
 
Strikkefasthed
33 m og 40 p i ribstrikning som på overdelen (3 vr, 1 
r) på p 3 mm = 10 x 10 cm.

Arbejdsgang
Kroppen strikkes i ét stykke op til ærmegabene, 
hvorefter arbejdet deles i forstykker og ryg og hver 
del strikkes færdig for sig. Derefter strikkes ærmerne. 
Skuldersømmene sys, ærmerne sys sammen og sys 
til kroppen.
Til sidst hækles en række fastmasker langs forkanter 
og hals, samt en række picot’er langs alle kanter.

Kantmasker
Første og sidste m strikkes ret på alle p.

Smock
Maskeantallet skal være delbart med 4 + 5 m (inkl. 2 
kantm).
1. p (retsiden): 1 r (= kantm), *3 vr, stik højre p ind 
mellem 5. og 6. m på venstre pind og strik 1 m ud 
igennem dette mellemrum. Træk den nye m frem og 
sæt den yderst på venstre p, strik 2 r sm, 3 vr, 1 r.* 
Gentag fra * til * til de sidste 4 m, 3 vr, 1 r.
2.-4. p: Strik som m viser (= rib: 3 vr, 1 r).
5. p (retsiden): 1 r (= kantm), 3 vr, 1 r, *3 vr, stik 
højre p ind mellem 5. og 6. m på venstre pind og 
strik en m ud igennem dette mellemrum. Træk den 
nye m frem og sæt den yderst på venstre p, strik 2 r 
sm, 3 vr, 1 r*. Gentag fra * til * til de sidste 8 m, 3 
vr, 1 r, 3 vr, 1 r.
6.-8. p: Strik som m viser (= rib: 3 vr, 1 r).
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Gentag 1.-8. p.

Skød og krop op til ærmegab
Slå 295 (319) 343 (367) m op på p 3 mm.
1. p (vrangsiden): 6 r, *1 vr, 5 r*, gentag fra * til * 
til sidste m, 1 r.
2. p: 6 vr, *1 r, 5 vr*, gentag fra * til * til sidste m, 1 
vr.
Gentag 1. og 2. p til arb måler 15 (16) 18 (22) cm, 
slut med en p fra retsiden.
Næste p: 1 r, *2 r sm, 1 r, 2 r sm, 1 vr*, gentag fra 
* til * til de sidste 6 m, 2 r sm, 1 r, 2 r sm, 1 r = 197 
(213) 229 (245) m.
Strik nu 20 (20) 28 (28) p smock som beskrevet 
ovenfor (= ca. 5 (5) 7 (7) cm). Fortsæt derefter i rib 
som maskerne viser, dvs. uden smock, til arb måler 
26 (28) 31 (34) cm.
Nu deles arb til forstykker og ryg: Strik 45 (49) 53 
(56) m (= højre forstykke), luk de næste 7 (7) 7 (9) 
m af til højre ærmegab, strik til der er 93 (101) 109 
(115) m på p efter de aflukkede m (= ryggen), luk de 
næste 7 (7) 7 (9) m af til venstre ærmegab, strik re-
sten af m (45 (49) 53 (56) m (= venstre forstykke). 
Herefter strikkes hver del færdig for sig.

Venstre forstykke 
Fortsæt i rib som før, idet der til ærmegabet lukkes 1 
m af på hver 2. p 4 (4) 5 (5) gange, derefter på hver 
4. p 2 (2) 2 (2) gange = 39 (43) 46 (49) m. Fortsæt 
lige op til arb måler 34 (36) 39 (42) cm. Til halsud-
skæringen lukkes nu 9, 4, 2, 1 (10, 4, 2, 1) 10, 4, 2, 
1 (10, 4, 2, 1, 1) m af på hver 2. p, derefter lukkes 
på den følgende 4. p 1 (1) 1 (1) m af. Når arb måler 
40 (43) 46 (50) cm, lukkes de resterende 22 (25) 28 
(30) m af til skulder. 

Højre forstykke
Strikkes som venstre forstykke, blot spejlvendt.

Ryg
Fortsæt i rib som før, og luk af til ærmegab i begge 
sider som på forstykkerne = 81 (89) 95 (101) m. 
Strik derefter lige op i rib til arb måler 39 (42) 45 
(49) cm. Luk de midterste 27 (29) 29 (31) m løst af 
til halsudskæring og strik hver side færdig for sig. Luk 
yderligere 5 m af mod halsen. Når arb måler 40 (43) 
46 (50) cm, lukkes de resterende 22 (25) 28 (30) m 
af til skulder. Strik den anden side færdig magen til, 
blot spejlvendt.

Ærmer
Slå 48 (48) 52 (52) m op på strømpep 3 mm. Marker 
omg’s første m (= midt under armen) og strik rundt 
i rib som på overdelen: *1 r, 3 vr*, gentag fra * til * 
omg rundt. Tag samtidig 1 m ud på hver side af den 
markerede m på hver 4. omg 16 (10) 6 (6) gange, 
derefter på hver 6. omg 4 (10) 14 (16) gange = 88 
(88) 92 (96) m. Strik de nye m med i ribmønsteret 
efterhånden, symmetrisk på hver side af den marke-
rede m.
Fortsæt lige op til arb måler 26 (29) 32 (35) cm. Strik 

til 3 (3) 3 (4) m før den markerede m. Luk 7 (7) 7 
(9) m af og strik ærmekuplen frem og tilbage, idet 
der lukkes 1 m af i hver side på hver 2. p 7 (7) 7 (8) 
gange, så 2 m i hver side på hver 2. p 4 (6) 6 (7) 
gange, derefter 3 m i hver side på hver 2. p 2 (3) 2 
(3) gange, så 4 m i hver side på hver 2. p 1 (0) 1 (0) 
gange. Endelig lukkes de resterende 31 (25) 27 (25) 
m af.
Strik det andet ærme magen til.

Montering
Sy skuldersømmene. Sy ærmesømmene. Sy ærmerne 
i.
Kant nederst på ærmer: Hækl med hæklenål 2½ 
mm en omg picot’er langs ærmets underkant således 
(der hækles ca. i hver 2. strikket m): *2 fm, 3 lm, 1 
fm i den første lm*, gentag fra * til * omg rundt.
Kant langs hals, forkanter og forneden: Begynd 
nederst på højre forkant og hækl 1 rk fm op langs 
højre forkant, rundt i halsen og ned langs venstre 
forkant. Der hækles ikke fm langs underkanten af trø-
jen – derimod fortsættes med picot-kant (se ovenfor) 
rundt langs underkanten. Langs forkanter og halskant 
hækles derefter picot’er således: *1 fm i hver af de 
næste 2 m, 3 lm, 1 fm i den første lm, spring 1 fm 
fra forrige rk over*, gentag fra * til *. NB! Inden 
der hækles picot-kant langs forkanterne, markeres 
placeringen af 7 knapper langs venstre forkant jævnt 
fordelt fra ca. 1 cm under smock-stykket og op til 
halskanten. Langs højre forkant, over for hver knap-
markering, hækles knaphuller i picot-kanten ved at 
der i stedet for en picot hækles 4 lm = 1 knaphul.
Sy knapperne i over for knaphullerne. Pres ikke arbej-
det, men skyl det evt. op og lad det liggetørre.


