Maja - en hurtigstrikket cape i naturgarn
Opskrift: Katrine Wohllebe
Naturgarn er en blød, tyk, entrådet uld, som
er rar at strikke med. Cape’en er strikket
oppefra og ned helt i perlestrik med
udtagninger ned langs skuldrene.
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Materialer:
Ca. 400 g Naturgarn fra Filcolana
Rundpind 5 og 8 mm, 60-80 cm
4 markører eller mærketråd
1 stor knap, 3-6 cm i diameter
Størrelse:
One size
Færdige mål:
Kravens bredde: 43 cm
Vidde forneden: Ca. 140 cm
Hel længde: Ca. 47 cm (inkl. krave)
Strikkefasthed:
15 m og 30 p i perlestrik på p 5 = 10 x 10 cm.
12 m og 21 p i perlestrik på p 8 = 10 x 10 cm.
Perlestrik:
1. p: *1 r, 1 vr, gentag fra * pinden hen.
2. og alle følgende p: Ret over vrang, vrang over ret.
Udtagning (udt):
Løft lænken mellem 2 m op på pinden og strik den
drejet ret.
Cape:
Slå 65 m løst op på p 5 og strik perlestrik, 1. p er
retsiden (- bliver vrangsiden når kraven til sidst
bukkes om).
Strik ca. 9 cm lige op, slut med en vrangsidepind. Tag
4 m ud i slutningen af hver af de næste 2 p til
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knapkant = 73 m. Strik også de nye m i perlestrik.
Skulderparti
Skift til p 8 og del på næste p maskerne ind således:
Strik 19 m, sæt en markør eller mærketråd, 3 m,
sæt en markør, 29 m, sæt en markør, 3 m, sæt en
markør, 19 m. Strik 1 p.
Næste p (= retsiden, udtagningspind): Strik til det
første mærke, 1 udt før mærket, 3 m, 1 udt efter
andet mærke, strik til det tredje mærke, 1 udt før
mærket, 3 m, 1 udt efter fjerde mærke, strik pinden
hen.
Strik 1 p.
Næste p (= retsiden, udtagningspind med knaphul):
Strik til det første mærke, 1 udt før mærket, 3 m, 1
udt efter andet mærke, strik til det tredje mærke, 1
udt før mærket, 3 m, 1 udt efter fjerde mærke, strik
til de sidste 4 m, luk 2 m af (til knaphul), 1 vr, 1 r.
Næste p: 1 r, 1 vr, slå 2 nye m op over knaphullet,
strik pinden hen.
Gentag udtagningerne på hver 2. p i alt 12 gange,
derefter på hver 4. p i alt 12 gange = 169 m.
Bemærk! De udtagne m strikkes med i perlestrik
efterhånden, men de laver lidt ”kludder” af og til, i
og med at de tages ud midt i mønsteret. Sørg hele
tiden for at holde de 3 m mellem mærkerne helt
korrekte, og også m på de store flader – det
begrænser ”kludderet” til selve de udtagne m, hvor
der somme tider kan forekomme 2 r/2 vr lige efter
hinanden umiddelbart uden for mærkerne. Dette
reguleres af sig selv ved næste udtagning og
bemærkes ikke på det færdige arb.
Strik til arb måler ca. 47 cm og luk løst af. Sy
knappen i over for knaphullet.
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