
Strandkant - en lækker cardigan til børn

Design: Maria Bach Jensen

www.filcolana.dk Filcolana

Drømmen om den danske sommer er fuld af 
sol, varme og ture på stranden. Nogle gange 
viser sommeren sig dog fra den lidt koldere 
side, og så er det godt med en lun cardigan 
at putte sig i. Denne cardigan er inspireret af 
de lyse strande ved den jyske vestkyst, hvor 
designeren bor. Strandkant strikkes i to tråde 
Arwetta Classic i farver, der ligger tæt op ad 
hinanden, så der opstår en diskret melering – 
helt som den vestjyske strand.
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Materialer
150 (150) 200 (250) g Arwetta Classic fra Filcolana i 
farve 977 (Marzipan)
og 150 (150) 200 g (250) g Arwetta Classic fra Filco-
lana i farve 101 (Råhvid) 
- der strikkes med en tråd af hver kvalitet holdt sam-
men gennem hele arbejdet

Rundpind 3,5 mm og 4,5 mm, 100 cm
Evt. strømpepind 3,5 mm og 4,5 mm (hvis der Magic 
loop-teknikken ikke anvendes)
Markører eller kontrastfarvet tråd
4 knapper (ca. 20-22 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: 76 (80) 86 (90) cm
Ærmelængde: 20 (26) 29 (32) cm
Hel længde: 33 (36) 39 (41) cm

Strikkefasthed
19 m og 29 p i glatstrikning med en tråd af hver kva-
litet på p 4,5 mm = 10 x 10 cm.
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16 m og 48 p i patentstrik med en tråd af hver kvali-
tet på p 4,5 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. 

Særlige forkortelser
v-udt (udtagning mod venstre): Løft lænken mellem 2 
m op forfra og strik den dr r. 
h-udt (udtagning mod højre):Løft lænken mellem 2 m 
op bagfra og strik den r.
Kant-m: Strik først og sidste m ret på alle pinde.

Særlige teknikker
Italiensk aflukning: Bryd tråden med en ende på ca. 
3,5 gange længden på det stykke, der skal lukkes 
af. Sæt tråden på en nål. Den italienske aflukning 
laves ved, at der sys gennem alle masker to gange. 
Første gang føres nålen igennem masken modsat 
af, hvad den skulle strikkes. Anden gang, på samme 
måde som den skulle strikkes, hvorefter den løftes af 
pinden.

Begynd med en retmaske og sy således:
1. Før nålen gennem første m, som skulle den strik-
kes vrang. 
2. Før nålen gennem næste m (en vrangmaske), som 
skulle den strikkes ret (fra forsiden til bagsiden).
3. Før nålen gennem første m igen (retmasken), som 
skulle den strikkes ret, og løft m af pinden.
4. Før nålen gennem næste retmaske (nr. 2 m på 
pinden), som skulle den strikkes vrang. 
5. Før nålen gennem første m (vrangmasken), som 
skulle den strikkes vrang. Løft masken af pinden.
Gentag disse trin indtil alle m er lukket af. 

Patentstrik
Strikket frem og tilbage på pinden: 
1. p: *1 r, slå om, tag 1 m vr løst af*, gentag fra * til 
* p ud.
2. p: *Slå om, tag 1 m vr løst af, strik næste m r sm 
med omslaget*, gentag fra * til * p ud.
3. p: *strik næste m r sm med omslaget, slå om, tag 
1 m vr løst af*, gentag fra * til * p ud.
Gentag 2. og 3.p.

Strikket rundt på rundpind:
1. omg: *Slå om, tag 1 m vr løst af, 1 r*, gentag fra 
* til * omg ud.
2. omg: *Strik omslaget vr sammen med næste m, 
slå om, tag 1 m vr løst af*, gentag fra * til * omg ud.
3. omg: *Slå om, tag 1 m vr løst af, strik næste m r 
sm med omslaget*, gentag fra * til * omg ud.
Gentag 2. og 3. omg. 

Arbejdsgang
Cardiganen strikkes ovenfra og ned. Først strikkes 
ryggen af bærestykket. Derefter strikkes der masker 
op langs ryggen til forstykkerne, som strikkes ned til 
bunden af ærmegabet. Ryg og forstykker samles og 

kroppen strikkes færdig. Der samles masker op til 
ærmerne langs ærmegabene, som strikkes ned der-
fra. Herefter strikkes halskant og forkanter. Til sidst 
strikkes to lommer, som sys på.

Ryg
Slå 70 (74) 80 (84) m op på p 4,5 mm med en tråd 
af hver farve holdt sammen.

Strik frem og tilbage i glatstrik med en kant-m i hver 
side til arbejdet måler 12 (13) 14 (15) cm (1. p = 
vrangsiden). Lad ryggens masker hvile.

Højre forstykke
Læg arbejdet foran dig med retsiden opad og opslags-
kanten væk fra dig. Strik 20 (22) 24 (26) m op (1 m i 
hver m) langs højre side af ryggens opslagningskant. 
Strik frem og tilbage i glatstrik med 1 kantm i hver 
side til forstykket måler 4 (5) 6 (6) cm fra skulderen 
(hvor m blev strikket op). Slut med en p fra vrangsi-
den.
Tag ud mod halsen på næste p således (retsiden): 
Strik r til sidste m på p, h-udt, 1 r (kant-m). 
Gentag denne udtagning på hver 2. pind i alt 7 (7) 8 
(8) gange = 27 (29) 32 (34) m. 
I slutningen af sidste p med udtagning slås 6 m op 
mod halsen i forlængelse af m på p med løkkeopslag 
= 33 (35) 38 (40) m. 
Strik nu frem og tilbage i glatstrik med 1 kant-m i 
hver side til forstykket måler 12 (13) 14 (15) cm fra 
skulderen. Lad højre forstykke hvile.
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Venstre forstykke
Strik 20 (22) 24 (26) m op langs venstre side af ryg-
gens opslagningskant. Strik frem og tilbage i glatstrik 
med 1 kantm i hver side til forstykket måler 4 (5) 6 
(6) cm fra skuldersømmen. Slut med en p fra vrang-
siden.
Tag ud mod halsen på næste p således (retsiden): 1 r, 
v-udt, strik r p ud. 
Gentag denne udtagning på hver 2. pind i alt 7 (7) 8 
(8) gange = 27 (29) 32 (34) m.
Slå 6 m op mod halsen i slutningen af næste p fra 
vrangsiden med løkkeopslag.  
Strik nu frem og tilbage i glatstrik med 1 kant-m 
i hver side til forstykket måler 12 (13) 14 (15) fra 
skulderen.

Krop
Saml nu ryg og forstykker på samme p 4,5 mm = 
136 (144) 156 (164) m.
Strik frem og tilbage i glatstrik med 1 kant-m i hver 
side til hele arbejdet måler 29 (32) 35 (37) cm fra 
skulderen.

Skift til p 3,5 mm og strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). Tag 
1 m ind midt på første p ved at strikke 2 r sm, når 
det passer med ribben. Luk alle m af med italiensk 
aflukning. 

Ærmer
Strik 38 (42) 46 (48) m op langs ærmegabet, for-
del ligeligt mellem forstykke og ryg. Begynd og slut 
nederst i ærmegabet. Saml arb til en omg og sæt en 
markør for omg begyndelse. Strik rundt i patentstrik 
til ærmet måler 16 (22) 25 (28) cm. Slut med en 2. 
omg. 
Skift til p 3,5 mm og strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). Luk alle 
m af med italiensk aflukning.

Strik det andet ærme på samme måde.

Halskant
Strik ca. 97 (101) 107 (107) m op langs halsåbningen 
på pind 3,5 mm (ca. 1 m pr. m eller pind – skal være 
et ulige antal). Strik 8 cm rib (1 r, 1 vr) med 1 kant-m 
i hver side.

Forkanter
Venstre forkant:
Strik 79 (85) 91 (97) m op langs venstre forkant, be-
gynd 4 cm oppe på halskanten (som skal foldes). 
Strik 1,5 cm rib (1 vr, 1 r). 
Strik 4 knaphuller således: Strik 7 m rib, luk 2 m af, 
*strik 19 (21) 23 (25) m rib (inkl. m der allerede er 
på højre p efter aflukningen), luk 2 m af*, gentag fra 
* til * i alt 3 gange, strik 7 m rib (inkl. m der allerede 
er på højre p efter aflukningen). 
På næste pind strikkes de 2 m inden hvert knaphul 
enten r sm eller vr sm, som m viser, og der slås 3 nye 
m op. 
Strik videre i rib til forkanten måler 4 cm. Luk af med 
italiensk aflukning.

Højre forkant:
Strik 79 (85) 91 (97) m op langs højre forkant, slut 4 
cm oppe på halskanten. Strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). Luk 
alle m af med italiensk aflukning.

Lommer
Slå 19 (19) 21 (23) m op på p 4,5 mm og strik frem 
og tilbage i patentstrik med 1 kant-m i hver side. Luk 
af når lommen måler 9 (9) 10 (10) cm med alminde-
lig rib (1 r, 1 vr).

Strik endnu en lomme på samme måde.

Montering
Fold halskanten dobbelt mod vrangsiden og sy den 
fast med lette sting. Sy knapper i. Sy lommerne på 
forstykkerne med maskesting. Vend lommen således 
at opslagskanten vender opad og fold kant-m i hver 
side ind mod vrangsiden. Hæft alle ender.


