
Amaryllis - en blød cardigan med glimmer
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www.filcolana.dk Filcolana

Blødt strik med glimmer og en lille smule 
”pang” til en festlig aften eller en festlig hver-
dag! Den lette cardigan gør sig godt over en 
let kjole eller en tynd skjorte.
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Materialer
100 (100) 125 (125) g Tilia fra Filcolana i farve 335 
(Peach Blossom)
50 (50) 75 (75) g Paia fra Filcolana i farve 709 (Rose 
Shimmer)
50 (50) 100 (100) g Arwetta Classic fra Filcolana i 
farve 253 (Power Pink)
Rundpind 3 mm, 60 cm
Rundpind 4,5 mm, 40 og 60 cm
Strømpepinde 3 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
8 knapper ca. 12 mm i diameter

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105-
112) cm 
Overvidde: 92 (100) 109 (117) cm
Ærmelængde: 44 (45) 46 (47) cm
Hel længde: 51 (52) 53 (54) cm

Strikkefasthed
24 m og 29 p i glatstrikning med i stribemønster på p 
4,5 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
o-indt (overtrækningsindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk 
den løse m over.



Amaryllis Side 2

www.filcolana.dk Filcolana

Arbejdsgang
Ærmer og krop strikkes nedefra og op. Delene samles 
til bærestykket, som strikkes med raglanindtagninger. 
Halskant og forkanter strikkes på til slut.

NB! Undlad at skifte til et nyt garnnøgle midt på 
en pind, hvor du strikker med Tilia alene, da det er 
svært at skjule endehæftningen. Skift i stedet garn i 
siden af arbejdet eller ved omgangens begyndelse på 
ærmerne.

Krop
Slå 277 (301) 325 (349) m op på rundp 3 mm med 1 
tråd Arwetta Classic og almindelig krydsopslagning. 
Strik frem og tilbage i rib (1 r, 1 vr) (1. p = vrangsi-
den), til kanten måler 7 cm. Slut med en p fra vrang-
siden.
Skift til rundp 4,5 mm, og tag 56 (60) 64 (68) m ind 
jævnt fordelt på 1. p, idet der fortsættes frem og 
tilbage i glatstrik med striber over de resterende 221 
(241) 261 (281) m.

Stribemønster
1.-4. p: 1 tråd Tilia + 1 tråd Paia.
5.-6. p: 1 tråd Tilia.
Gentag disse 6 p.
Når arbejdet måler 32 cm (alle str.), lukkes der 10 m 
af i hver side til ærmegab på næste p (vrangsiden) 
således: Strik 49 (54) 59 (64) vr, luk 10 m af, strik 
til der er 103 (113) 123 (133) m på p efter de afluk-
kede, luk 10 m af, strik vr pinden ud.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.

Ærmer
Slå 60 (64) 68 (72) m op på strømpep 3 mm med 1 
tråd Arwetta Classic og almindelig krydsopslagning. 
Saml omg, sæt en markør ved omg’s begyndelse, og 
strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til arbejdet måler 7 cm.
Skift til strømpep 4,5 mm, og strik rundt i glatstrik-
ning med striber som på kroppen.

Tag samtidig 1 m ud efter første m og før sidste m på 
hver 6. omg ved at strikke drejet r i lænken mellem 
m.
Når der er taget ud i alt 9 (10) 11 (12) gange (= 78 
(84) 90 (96) m), fortsættes der lige op, til ærmet må-
ler 44 (45) 46 (47) cm eller ønsket længde.
Slut samme sted i stribemønsteret som på kroppen 
og luk 5 m af i begyndelsen og slutningen af sidste 
omg (= 68 (74) 80 (86) m).
Lad ærmets m hvile, og strik et ærme magen til.

Bærestykke med raglanindtagninger
Saml delene på rundp 4,5 mm ved at sætte ærmer-
nes m ind over de aflukkede m i hver side af kroppen 
= i alt 337 (369) 401 (433) m. Sæt en markør i hver 
samling mellem ærmer og krop.
Sæt garnet til fra retsiden, og strik frem og tilbage i 
striber som før.
Tag ind således (retsiden): *Strik r til 2 m før markø-
ren, 2 r sm, flyt markøren, o-indt*, gentag fra * til * 
yderligere 3 gange, strik r pinden ud.
Gentag disse indtagninger på hver 2. p, til der er 
taget ind i alt 22 (24) 26 (28) gange = 161 (177) 193 
(209) m.
Luk nu af til hals i begyndelsen af hver p, samtidig 
med at raglanindtagningerne fortsætter på hver 2. p.
Luk 11 (13) 15 (17) m af i begyndelsen af de næste 
2 p.
Luk 3 (3) 3 (3) m af i begyndelsen af de følgende 2 p.
Luk 2 (3) 3 (3) m af i begyndelsen af de følgende 2 p.
Luk 2 (2) 2 (2) m af i begyndelsen af de følgende 2 p.
Tag derefter 1 m ind i begyndelsen af hver p, til der 
ikke er flere m på forstykkerne.
Bryd garnet.

Montering
Halskant: Strik m op med 1 tråd Arwetta Classic og 
rundp 3 mm. Begynd ved højre forkant, og strik 1 m 
op i hver aflukket m på forstykket. Strik over ær-
mernes og ryggens m, og tag 2 m ind jævnt fordelt. 
Strik m op over de aflukkede m på venstre forstykke. 
Maskeantallet skal være ulige.
Strik frem og tilbage i rib (1 r, 1 vr), til kanten måler 
ca. 2,5 cm. Luk af i rib fra vrangsiden.
Venstre forkant: Strik m op med 1 tråd Arwetta Clas-
sic og rundp 3 mm. Begynd øverst ved halsen på ven-
stre forstykke, og strik ca. 3 m op for hver 4 p langs 
ribkanterne og ca. 1 m i hver p langs den glatstrik-
kede del = 140 (147) 154 (161) m. Strik 6 p rib (1 r, 
1 vr), frem og tilbage. Luk af i rib fra vrangsiden.
Højre forkant: Strik m op som til venstre forkant og 
strik 3 p rib (1 r, 1 vr). På næste p (retsiden) strikkes 
der knaphuller således: Strik 3 m rib, *slå om, strik 2 
m sammen (2 r sm eller o-indt, som det passer), 17 
(18) 19 (20) m rib*, gentag fra * til *, og slut med 
slå om, strik 2 m sm, 2 m rib.
Strik yderligere 2 p rib. Luk af på næste p.
Hæft alle ender.
Sy det lille hul under hvert ærme.
Sy knapper i.
 


