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De bølgende gyldne kornmarker er indbegre-
bet af sommer i Danmark. Kornmark er en 
enkel cardigan til piger inspireret af kornmar-
kerne og stråenes aks. Flæsen nederst fulden-
der den lille cardigan, så den både er meget 
enkel og alligevel så fin og feminin, som små 
piger elsker det.
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Materialer
150 (150) 150 (200) g Merci fra Filcolana i farve 611 
(Honeydew)
og 75 (75) 75 g (100) g Tilia fra Filcolana i farve 363 
(Caramel) 
- der strikkes en tråd af hver kvalitet holdt sammen 
gennem hele arbejdet

Rundpind 3,5 mm og 4 mm, 80 cm
Evt. strømpepind 3,5 mm og 4 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
5 knapper (ca. 16-18 mm diameter)

Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)

Mål
Passer til brystvidde: 53-56 (57-60) 61-66 (67-70) 
cm
Overvidde: 62 (66) 72 (78) cm
Ærmelængde: 20 (28) 31 (33) cm
Hel længde: 35 (38) 41 (42) cm

Strikkefasthed
21 m og 26 p i glatstrikning med en tråd af hver kva-
litet på p 4 mm = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere ma-
sker på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har 
du færre masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere 
pinde. 
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Særlige forkortelser
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede.
dr: drejet, masken strikkes drejet ret eller drejet 
vrang, dvs. masken strikkes gennem bagerste maske-
led.

Særlige teknikker
Vendepinde GSR (German Short Rows): Strik til der 
hvor du skal vende arbejdet, vend, tag første m vrang 
løs af med garnet foran arbejdet. Før garnet over pin-
den og ned bag arbejdet og træk i det, således at der 
opstår en dobbelt-m (maskens 2 ben kommer frem). 
Strik videre over de næste masker til der hvor du skal 
vende. Når du skal strikke hen over m igen, strikkes 
vendemasken (den dobbelte m) sammen som 1 m, 
enten r eller vr, alt efter hvad m anviser. 

Arbejdsgang
Cardiganen strikkes ovenfra og ned med raglanudtag-
ninger og vendepinde til at forme halsudskæringen på 
bærestykket. Når udtagningerne er strikket, deles ar-
bejdet til ærmer, som strikkes færdig hver for sig. Til 
sidst samles masker op til forkanter, som strikkes på.

Bærestykke
Slå 77 (81) 85 (89) m op på p 3,5 mm (1. pind = 
vrangsiden) med en tråd af hver kvalitet holdt sam-
men.
Strik drejet rib således:
1. p (vrangsiden): 1 r (kant-m), *1 dr vr, 1 r*, gentag 
fra * til * p ud.
2. p: 1 r (kant-m), *1 dr r, 1 vr*, gentag fra * til * til 
de sidste 2 m, 1 dr r, 1 r (kant-m).
Strik i alt 2 cm drejet rib. Slut med en p fra retsiden.

På næste pind (vrangsiden) opdeles arbejdet i for-
stykker, ærmer og bagstykke således:
Strik 1 r (kant-m), 11 (11) 13 (13) m dr rib (venstre 
forstykke), sæt markør, 1 m dr rib (raglan-m), sæt 
markør, 11 (13) 13 (13) m dr rib (venstre ærme), 
sæt markør, 1 m dr rib (raglan-m), sæt markør, strik 
27 (27) 27 (31) m dr rib (ryg), sæt markør, 1 m dr 
rib (raglan-m), sæt markør, strik 11 (13) 13 (13) m 
dr rib (højre ærme), sæt markør, 1 m dr rib (raglan-
m), sæt markør, strik 11 (11) 13 (13) m dr rib (højre 
forstykke), 1 r (kant-m).

Skift til p 4 mm.

Påbegynd raglanudtagninger på næste p således 
(retsiden): *Strik glatstrik til markøren, slå om, flyt 
markøren over, strik 1 r (raglan-m), flyt markøren 
over, slå om*, gentag fra * til * i alt 4 gange, strik 
glatstrik p ud. 
Tag ud på denne måde på begge sider af alle raglan-
m på alle p fra retsiden (der tages i alt 8 m ud).

Samtidig strikkes vendepinde ved halsudskæringen 
således:
På første p fra retsiden strikkes r og raglanudtagnin-

ger til 11 (11) 13 (13) m før slutningen af pinden, 
vend, GSR, strik vr til 11 (11) 13 (13) m før slutnin-
gen af pinden, vend, GSR, strik r og raglanudtagnin-
ger til 2 m efter sidste vending på retsiden, dvs, 9 (9) 
11 (11) m før slutningen af pinden, vend, GSR, strik 
vr til 2 m efter sidste vending på vrangsiden, dvs. 9 
(9) 11 (11) m før slutningen af pinden, vend, GSR. 
Gentag disse vendinger hvor der hver gang strikkes 
til 2 m efter sidste vending, til der vendes 3 m før 
slutningen af pinden i hver side. 
Der er således vendt 4 (4) 5 (5) gange i hver side.

Fortsæt herefter med at strikke frem og tilbage i 
glatstrik over alle m med raglanudtagninger på alle 
p fra retsiden til der i alt er taget ud 16 (18) 20 (22) 
gange = 205 (225) 245 (265) m. Slut med en p fra 
vrangsiden.

På næste p deles arbejdet til ærmer og krop således 
(retsiden):
Strik højre forstykkes 28 (30) 34 (36) m r, strik 
raglan-m r, sæt de næste 43 (49) 53 (57) m på en 
maskeholder (højre ærme), slå 4 m op i forlængelse 
af m på p, strik raglan-m, ryggens 59 (63) 67 (75) 
m og raglan-m r, sæt de næste 43 (49) 53 (57) m på 
en maskeholder (venstre ærme), slå 4 m op i forlæn-
gelse af m på p, strik venstre forstykkes 28 (30) 34 
(36) m r.

Krop
Strik frem og tilbage i glatstrik over kroppens 127 
(135) 147 (159) m til hele arbejdet måler 31 (33) 36 
(37) cm fra skulderen. Slut med en p fra vrangsiden.
Næste p (retsiden): 1 r (kant-m), strik mønster efter 
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diagrammet til den sidste m, 1 r (kant-m) = 251 
(267) 291 (315) m.
Fortsæt til alle p af mønsterdiagrammet er strikket og 
fortsæt herefter i dr rib som maskerne viser til hele 
arbejdet fra skulderen måler 35 (38) 41 (42) cm. Luk 
alle m af.

Ærmer
Sæt ærmets 43 (49) 53 (57) m på p 4 mm og strik 4 
m i de ny-opslåede m under ærmet på kroppen = 47 
(53) 57 (61) m. Sæt en markør midt i disse 4 m for 
omg’s begyndelse.
Strik 3 (3,5) 3,5 (3,5) cm rundt i glatstrik.

Tag nu ind således: 1 r, 2 r sm, strik r til 3 m før mar-
kør, o-indt, 1 r.
Gentag disse indtagninger for hver 3 (3,5) 3,5 (3,5) 
cm i alt 5 (7) 8 (8) gange = 37 (39) 41 (45) m.

Strik lige ned glatstrik til ærmet måler i alt 18 (26) 29 
(31) cm. Skift til p 3,5 mm og strik 2 cm dr rib (1 dr 
r, 1 vr). Strik de 2 første m 2 r dr sm på første omg. 
Luk alle m af.

Strik det andet ærme på samme måde.

Forkanter
Venstre forkant:
Strik ca. 69 (77) 83 (85) m op langs venstre forstyk-
ke med p 3,5 mm (strik ca. 3 m op for hver 4 p).
Strik 7 p dr rib som halskanten. Luk af fra retsiden.
Marker placeringen af 5 knapper jævnt fordelt langs 
venstre forkant, den nederste knap placeres lige over 
ribborten forneden.

Højre forkant:
Strik ca. 69 (77) 83 (85) m op langs højre forstykke. 
Strik 2 p dr rib som halskanten. 
På næste pind fra vrangsiden strikkes 5 knaphul-
ler overfor hvor knapperne er markeret på venstre 
forstykke.
Knaphul (løber over 3 m og 2 p): 
4. p: Luk 1 m af hvor knaphullet skal være. 
5. p: Strik de 2 m inden den aflukkede m sm (dr r 
eller vr efter hvad m viser), slå 2 nye m op med løk-
keopslag over den aflukkede m.

Strik herefter yderligere 3 p dr rib. Luk af fra retsiden.

Montering
Hæft ender og sy knapper i.

mønstergentagelse

vrang på retsiden
ret på vrangsiden

slå om

drejet ret på retsiden
drejet vrang på vrangsiden
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