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Denne rummelige cardigan i let uld kan bru-
ges til det hele. Den bliver elegant over en 
kjole og helt hverdagsagtig til et par jeans. 
Vil du gøre noget ekstra ud af din cardigan, 
kan du brodere den smukke sommerfugl på 
ryggen – i lette sommerfarver som her, eller i 
dine helt egne farver.
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Materialer til strik
300 (300) 350 (350) g Saga fra Filcolana i fv. 303 
(Sea Glass)
Rundpind 3 mm, 40 og 80 cm
Rundpind 2,5 mm, 100 cm
Strømpepinde 2,5 og 3 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Materialer til broderi
Soluvlies (vandopløseligt indlægsmateriale) 
Arwetta Classic fra Filcolana i fv. 254 (Coral) 
Pernilla fra Filcolana i fv. 815 (Lavender Grey)
Tilia fra Filcolana i fv. 341 (Winter Peach), 335 (Peach 
Blossom) og 255 (Limelight), 
DMC Mouliné i fv. 14 (gulgrøn), 20 (lys laks), 414 
(grålilla), 352 (melon), 844 (grå), 951 (creme-laks), 
3042 (lyslilla) og 3771 (laks)
Stramajnål nr. 24 med spids
Broderiramme
Evt. tekstil spraylim

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105-
112) cm 
Overvidde: 111 (119) 127 (135) cm
Ærmelængde: 42 (43) 44 (45) cm
Hel længde: 70 (72) 74 (76) cm
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Strikkefasthed
28 m og 35 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.

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

Særlige teknikker
Kantmasker (kantm): Den første og sidste maske 
strikkes ret på retsiden og vrang på vrangsiden på 
alle pinde.

Arbejdsgang
Først strikkes lommeposerne. Derefter strikkes krop-
pen op til lommerne, hvorefter lommeposerne strik-
kes med ind, og kroppens strikkes op til ærmegabet. 
Ærmerne strikkes op til ærmegabet, hvorefter delene 
samles, og bærestykket strikkes med raglanindtag-
ninger og en lille saddelskulder til slut. Herefter strik-
kes der masker op, og forkanten strikkes hele vejen 
rundt langs nakke og forkanter.
Broder til sidst den fine sommerfugl på ryggen.

Lommepose
Slå 36 (36) 40 (40) m op på p 3 mm, og strik 14 cm 
glatstrik frem og tilbage, slut med en p fra vrangsi-
den. Bryd garnet, og lad m hvile på p.
Strik en lommmepose magen til.

Krop
Slå 268 (288) 308 (328) m op på rundp 3 mm med 

almindelig krydsopslagning. Strik frem og tilbage i rib 
således:
1. p (vrangsiden): 1 kantm, *2 vr, 2 r*, gentag fra * 
til *, og slut med 2 vr, 1 kantm.
2. p: Strik som m viser.
Strik i alt 7 cm rib. Sæt en markør i hver side af ar-
bejdet 56 (60) 64 (68) m inde fra hver side. 
Fortsæt i glatstrik, til arbejdet måler i alt 17 cm, slut 
med en p fra vrangsiden.
Næste p: 1 kantm, 15 (19) 23 (27) r, strik lomme-
kantens 34 (34) 38 (38) m rib (2 vr, 2 r), strik r, til 
der er 50 (54) 62 (66) m tilbage, strik lommekantens 
34 (34) 38 (38) m rib (2 vr, 2 r), 15 (19) 23 (27) r, 1 
kantm.
Fortsæt frem og tilbage med denne maskefordeling, 
til der er strikket i alt 11 p rib.
Luk lommenkantens 34 (34) 38 (38) ribmasker af på 
næste p (vrangsiden).
Næste p (retsiden): 1 kantm, 14 (18) 22 (26) r, *strik 
næste m sammen med den første m på lommeposen 
som o-indt (se ovenfor), strik r til sidste m på lom-
meposen, strik næste m sammen med den første m 
på kroppen efter lommeåbningen som 2 r sm*, strik r 
til 1 m før næste lommeåbning, gentag fra * til *, og 
strik r til sidste m, 1 kantm.
Fortsæt lige op i glatstrik, til arbejdet måler 46 (47) 
48 (49) cm, slut med en p fra retsiden.
Luk 12 m af i hver side af arbejdet på næste p – 6 m 
på hver side af hver markør.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.

Ærmer
Slå 60 (64) 68 (72) m op på strømpep 2,5 mm med 
almindelig krydsopslagning. Saml omg, sæt en mar-
kør ved omg’s begyndelse, og strik rundt i rib (2 r, 2 
vr) til arbejdet måler 7 cm.
Skift til strømpep 3 mm, og strik rundt i glatstrikning, 
idet der tages 14 (16) 18 (20) m ud jævnt fordelt på 
første omg til 74 (80) 86 (92) m.
Fortsæt i glatstrik, og tag 1 m ud efter første m og 
før sidste m på hver 6. omg ved at strikke drejet r i 
lænken mellem m, til der er taget ud i 16 gange (alle 
str.) = 106 (112) 118 (124) m). Fortsæt lige op, til 
ærmet måler 42 (43) 44 (45) cm eller ønsket længde 
til ærmegab.
Luk 6 m af i begyndelsen og slutningen af sidste omg 
(= 94 (100) 106 (112) m).
Lad ærmets m hvile, og strik et ærme magen til.

Bærestykke med raglanindtagninger
Saml delene på rundp 3 mm ved at sætte ærmernes 
m ind over de aflukkede m i hver side af kroppen = 
i alt 432 (464) 496 (528) m. Sæt en markør i hver 
samling mellem ærmer og krop.
Sæt garnet til fra retsiden, og strik frem og tilbage 
med indtagninger ved markørerne således: 1 kantm, 
*strik r til 2 m før markøren, 2 r sm, flyt markøren, 
o-indt*, gentag fra * til * yderligere 3 gange, strik r 
til sidste m, 1 kantm.
Gentag disse indtagninger på hver 2. p, til der er 
taget ind i alt 37 (39) 41 (43) gange = 136 (152) 168 
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(184) m. Slut med en p fra retsiden.
Nu slutter indtagningerne på ærmerne, mens de fort-
sætter på ryg og forstykker på hver p, så der dannes 
en lille saddel således:
1. p (vrangsiden): 1 kantm, *strik vr til 2 m før mar-
køren, tag 2 r løs af én ad gangen, sæt m tilbage på 
venstre p, og strik dem dr vr sm, flyt markøren, strik 
vr til næste markør, flyt markøren, 2 vr sm*, gentag 
fra * til * 1 gang mere, strik vr til sidste m, 1 kantm.
2. p (retsiden): 1 kantm, *strik r til 2 m før markø-
ren, 2 r sm, flyt markøren, strik r til næste markør, 
flyt markøren, o-indt*, gentag fra * til * 1 gang 
mere, strik r til sidste m, 1 kantm. 
Der er 20 (22) 24 (26) m på saddelstykket.
Gentag disse indtagninger, til der er taget ind i alt 12 
(14) 16 (18) gange = 88 (96) 104 (112) m.
Lad m hvile på p.
 
Montering
Hals- og forkanter: Begynd nederst ved højre for-
kant, og strik ca. 3 m op for hver 4 p med rundp 2,5 
mm langs forkanterne, og strik r over skuldrenes og 
nakkens m, idet der tages 4 m ind jævnt fordelt over 
nakken. Maskeantallet skal være deleligt med 4 + 2.
Strik 8 cm frem og tilbage i rib (2 vr, 2 r). Luk af.

Hæft alle ender.
Sy det lille hul under hvert ærme.

Broderi
Tegn motivet op på Soluvlies og placer soluvliesen på 
vrangsiden af strikken, hæft fast med knappenåle. 
Ri langs med konturlinjerne med en enkelt deltråd 
brodergarn og i en farve du kan se på retsiden. Vær 

opmærksom på at dine risting er længst på retsiden, 
så er de letter at se. Spænd strikken op i en broderi-
ramme med soluvliesen på vrangsiden.
Broder kroppen med fladsting (Pernilla). Broder 
schattersting fra kroppen og ud ad som skitseret på 
skabelonen – broder de første rækker med Arwetta, 
derefter DMC Mouliné med 4 deltråde, så Tilia og 
øverst på fladen til slut med 1 deltråd DMC Mouliné. 
Broder til slut enkelte lige sting med pink Tilia fra 
kroppen og ud. Broder kontursting med 2 deltråde 
i nålen langs sommerfuglens vinger. Broder scaht-
tersting ved de to øverste vingespidser, broder med 
2 deltråde i nålen. Broder pletter langs vingerne som 
skitseret på skabelonen. Broder med fladsting og helt 
garn i nålen – broder ca. over en maske og 2-3 sting 
i hver plet. Broder følehorn med kontursting og 1 
deltråd i nålen. Broder øjne med to franske knuder og 
1 deltråd i nålen.
Pil evt. synlige ritråde ud, klip soluvliesen ned, vask 
strikken og skyl grundigt. Pres arbejdet fra vrangsi-
den.
Tip: Tilia kan godt drille lidt når du trækker tråden 
igennem strikken, vær opmærksom på at rette garnet 
ud ind imellem, så det ikke danner knuder.
Tip: En lille broderiramme kan anbefales da du så kan 
få dine fingre ind under broderiet mens du arbejder. 
Broderiet flyttes blot rundt i rammen som arbejdet 
skrider frem.

Info: Soluvlies er et vandopløseligt indlægsmateriale, 
som stabiliserer strikken mens du broderer på den, 
samtidig bruges den når du overfører dit motiv.

Se hvordan du broderer stingene på Youtube – Karen 
Marie Dehn
 


