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En sød og let sommercape til at skærme 
skuldrene for solen, eller som varme over en 
lille sommertop i de kølige aftentimer – sam-
tidig med at den selvfølgelig pynter. Garnet, 
der består af både bomuld og uld, giver ar-
bejdet glans og tyngde, så capen lægger sig 
flot rundt om skuldrene.
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Materialer
140 (150) 180 (200) g Merci fra Filcolana i farve 1061 
(Bluestone)
Rundpind 4 mm, 40 cm, 80 cm
Pind 6 mm (til aflukning)
Maskemarkør eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 81-88 (89-96) 97-104 (105-
112) cm
Skuldervidde: 104 (112) 128 (142) cm
Vidde forneden: 136 (146) 156 (166) cm
Hel længde: 37 (37) 41 (41) cm

Strikkefasthed
23 m og 35 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 cm x 10 
cm.

Særlige forkortelser
LLR (indtagning): 2 ret løs af én ad gangen, flyt ma-
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Diagram til hulmønsteret
Strik r på alle lige omg (ikke 
vist i diagrammet). Flyt markø-
ren 1 m mod venstre i beg af 
omg markeret med *.
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skerne tilbage på venstre pind og 
strik dem drejet ret sammen.
3 r sm: 2 r løs af samtidig, 1 r løs 
af, flyt maskerne tilbage på ven-
stre pind og strik dem drejet ret 
sammen.
Omvendt glatstrik: vr fra retsiden.

Arbejdsgang
Capen strikkes rundt oppefra og 
ned i hulmønster, hvor udtagnin-
gerne er en del af hulmønsteret. 
Capen er nem at tilpasse i længde.

Cape
Slå 78 (84) 90 (96) m op på rundp 
4 mm, 40 cm. Sæt en markør ved 
omgs begyndelse og strik rundt, 
begynd med 3 omg omvendt glat-
strik.

Fortsæt i mønster efter diagram, 
gent mønsterrapport 13 (14) 15 
(16) gange omg rundt. Strik r på 
alle lige omg (ikke vist i diagram-
met). Flyt omgangsmarkøren 1 m 
mod venstre i beg af omg på omg 
markeret med *. Skift til rundp 
80 cm, når der er tilstrækkeligt 
med m. Strik 130 (130) 146 (146) 
omg, eller indtil capen har den 
ønskede længde, slut med 3 omg 
omvendt glatstrik.

Aflukning
Vend arb og luk af med p 6 mm, 
så kanten bliver elastisk. Hæft 
ender.


