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Hortensia blev designet som rejsetrøje. Det
skulle være en let trøje, der ikke vejede
for meget i kufferten, men alligevel kunne
holde én varm på flyveturen eller i en kølig
aftenstund. Hortensia er en enkel, rillestrik-
ket trøje med vendepinde på bærestykket,
og en let taljering, så den sidder godt.
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Materialer
150 (150) 200 (200) 200 (250) 250 g Saga fra Filco-
lana
75 (100) 125 (125) 125 (150) 175 g Tilia fra Filcolana
Rundpind 5 mm, 80 cm
Rundpind 4 mm, 60 eller 80 cm
Markører i to farver (det kan være stykker af garn,
eller ”rigtige” maskemarkøre):
4 blå markører
2 grønne markører
3 knapper

Grøn version (billeder på denne side)
Saga i farve 124 (Reseda)
Tilia i farve 327 (Sage)

Grå version (billeder side 2 og 3)
Saga i farve 951 (Light Grey melange)
Tilia i farve 319 (Blue Violet)

Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Mål
Passer til brystvidde: 82 (90) 98 (106) 116 (126) 136
Overvidde: 86 (94) 102 (114) 125 (136) 147 cm
Ærmelængde: 44 (45) 45 (46) 46 (48) 48 cm
Hel længde: 56 (57) 57 (59) 58 (60) 60 cm
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Strikkefasthed
16 m og 28 p (14 retriller) i rillestrik på p 5 mm = 10 
x 10 cm med 1 tråd i hver kvalitet. Skyl din strik-
keprøve op, og lad den tørre (liggende, når du har 
trykket det meste vand ud af den) inden du måler 
den. Det strikkede ”slapper” af, når det har vasket, og 
strikkefastheden ændre sig.

Særlige forkortelser
1 vrla: 1 vrang løs af. Tag m vr løs af med garnet 
foran arbejdet
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 masker op på 
pinden og strik den drejet ret
o-indt (overtræksindtagning): 1 ret løs af, 1 ret, træk 
den løse maske over den netop strikkede 
2 r sm: 2 ret sammen
Gmk: Grøn markør 
Bmk: Blå markør
pGmk: Placer grøn markør 
pBmk: Placer blå markør 
slå dr om p: Slå drejet om pinden (Bruges i vende-
strik: Når arbejdet er vendt, føres garnet mellem 
pindene bag arbejdet, op over og rundt om højre 
pinde og tilbage bag arbejdet. Dette skaber en slags 
“ekstra maske”, som lægger sig tæt op af den næste 
maske der strikkes. Senere strikkes den ekstra maske 
sammen med den næste maske på pinden, dvs. ikke 

den maske, den lægger sig så tæt op ad, men den 
efterfølgende. Dette “binder” maskerne sammen og 
eliminerer det hul, der ellers ville være. Bemærk: 
Omslagene tælles IKKE med i de angivede maskean-
tal i opskriften.)

Arbejdsgang
Dette er en enkelt retstrikket raglancardigan strikket 
oppefra og ned. Cardiganen strikkes frem og tilbage 
med en tråd af hver kvalitet. På bærestykket strikkes 
der med vendepinde, for at forme det, så cardiganen 
sidder bedre. Alle udtagninger er talt ud fra markø-
rer, som placeres i strikketøjet (se evt. illustrationen 
i modsatte kolonne, på denne side). Når bærestykket 
er strikket, sættes ærmets masker i hvil og kroppen 
strikkes. Til sidst strikkes ærmerne. 

Bærestykke
Slå 76 (80) 84 (84) 88 (92) 96 m op på pind 4 mm. 
1. pind (vrangsiden): 3 vrla, strik r til der er 3 m til-
bage på pinden, 3 vrla.
2. pind (retsiden): Strik alle m r.
Gentag disse 2 pinde yderligere 1 gang.
På næste pind (vrangsiden) sættes der markører ind:
3 vrla, 18 (19) 20 (20) 22 (23) 24 r, pBmk (markør 
for raglan), 2 (2) 3 (3) 2 (2) 2 r, pGmk (markør for 
vendepinde), 3 (3) 3 (3) 2 (2) 2 r, pBmk, 24 (26) 26 
(26) 30 (32) 34 r, pBmk, 3 (3) 3 (3) 2 (2) 2 r, pGmk, 
2 (2) 3 (3) 2 (2) 2 r, pBmk, strik r til der er 3 m til-
bage på pinden, 3 vrla.

Skift til pind 5 mm. Strik 1 pind A:
Pind A (retsiden): *Strik r til 1 m før næste Bmk, 
1 udt, 2 r, 1 udt*. Gentag fra * til * yderligere tre 
gange, r pinden ud. (Der er nu 7 (7) 8 (8) 6 (6) 6 
m på hvert ærme, 22 (23) 24 (24) 26 (27) 28 m på 
hvert forstykke og 26 (28) 28 (28) 32 (34) 36 m på 
ryggen)
Strik 1 pind B:
Pind B (vrangsiden): 3 vrla, strik r til der er 3 m til-
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Bmk (blå markør)
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bage på pinden, 3 vrla. 
Strik 1 pind C:
Pind C (hvorpå der vendes): 
*Strik r til 1 m før næste Bmk, 1 udt, 2 r, 1 udt*. 
Gentag fra * til * yderligere to gange, strik r til 2 m 
før Gmk, vend, slå dr om p, strik r til 2 m før Gmk, 
vend, slå dr om p, **strik r til 1 m før næste Bmk, 1 
udt, 2 r, 1 udt **. Gentag fra ** til ** yderligere to 
gange (når du kommer til dit vendeomslag, strikkes 
omslaget r sm med næste m), strik r pinden ud. (Der 
er nu 10 (10) 11 (11) 9 (9) 9 m på hvert ærme, 23 
(24) 25 (25) 27 (28) 29 m på hvert forstykke og 30 
(32) 32 (32) 36 (38) 40 m på ryggen). Strik 1 pind 
B (men husk at strikke det andet omslag r sm med 
næste m). 

Strik 1 knaphulspind: 
Knaphulspind: *Strik r til 1 m før næste Bmk, 1 udt, 
2 r, 1 udt*. Gentag fra * til * yderligere 3 gange, strik 
r til der er 6 m på pinden, 2 r sm, slå om, 4 r.
Strik 1 pind B (omslaget fra knaphulspinden strikkes 
r). Du skal selv placere yderligere 2 knaphuller efter 
at du har strikket yderligere 11 (11) 12 (13) 13 (14) 
14 retriller (talt på forstykkerne).
Strik p A og B yderligere 2 gange.
Der er nu 16 (16) 17 (17) 15 (15) 15 m på hvert 
ærme, 26 (27) 28 (28) 30 (31) 32 m på hvert for-
stykke og 36 (38) 38 (38) 42 (44) 46 m på ryggen)

Pind D (hvorpå der vendes): Som pind C, men vend 1 
m EFTER Gmk.
Strik 1 pind B (men husk at strikke det andet omslag 
r sm med næste m). 
* Strik 1 pind A og 1 p B*. Gentag fra * til * yderli-
gere 2 gange.

Pind E (hvorpå der vendes): Som pind C, men vend 5 
m EFTER Gmk.
Strik 1 pind B (men husk at strikke det andet omslag 
r sm med næste m). 
På størrelse XS (S) kan du fjerne de Gmk på næste 
pind.
* Strik 1 pind A og 1 p B*. Gentag fra * til * yderli-
gere 2 gange.

Dette af snit gælder IKKE størrelse XS og S: 
Pind F (hvorpå der vendes): Som pind C, men vend 
10 m EFTER Gmk.
Strik 1 pind B (men husk at strikke det andet omslag 
r sm med næste m). 
Fjern de Gmk på næste pind.
* Strik 1 pind A og 1 p B*. Gentag fra * til * yderli-
gere 2 gange.

Alle størrelser:
Pind G (hvorpå der vendes): *Strik r til 1 m før næste 
Bmk, 1 udt, 2 r, 1 udt*. Gentag fra * til * yderligere 
tre gange, strik r til 4 m EFTER Bmk (inkl de udt du 
n har lavet), vend, slå dr om p, strik r til 4 m EFTER 
sidste Bmk, vend, slå dr om p, **strik r til 1 m før 
næste Bmk, 1 udt, 2 r, 1 udt **. Gentag fra ** til 
** yderligere 3 gange (når du kommer til dit vende-
omslag, strikke omslaget sm med næste m), strik r 
pinden ud.
Strik 1 pind B (men husk at strikke det andet omslag 
r sm med næste m). 
Strik skiftevis 1 p A og 1 p B, indtil du har taget ud 16 
(19) 20 (23) 26 (29) 32 gange mellem hvert forstyk-
ke og ærme. (Der er nu 40 (46) 50 (56) 60 (66) 72 
m på hvert ærme, 37 (41) 43 (46) 51 (55) 59 m på 
hvert forstykke og 62 (70) 74 (80) 90 (98) 106 m på 
ryggen).

Strik nu yderligere 4 (2) 2 (1) 0 (0) 0 retriller uden 
udtagninger, men husk 3 vrla i begyndelsen og slut-
ningen af pindene på vrangsiden. 

Krop
På næste pind skal der sættes m af til ærmer, samt 
fjernes og flyttes markører:
*Strik r til Bmk, fjern Bmk, lad ærmets masker hvile 
på en rundpind eller et stykke garn, fjern den anden 
Bmk, slå 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 m op, pGmk (som nu 
markerer den ene sidesøm), slå 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 
m op, strik r til næste Bmk, fjern Bmk, lad det andet 
ærmes masker hvile på en rundpind eller et stykke 
garn, fjern den sidste Bmk, slå 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 m 
op, pGmk (markerer nu den anden sidesøm), slå 4 
(4) 5 (5) 5 (6) 6 m op, strik r pinden ud. (Der er nu 
152 (168) 180 (192) 212 (232) 248 m på pinden).

Strik pind H:
Pind H (vrangsiden): 3 vrla, strik r til 1 m før første 
Gmk, 2 vrla, strik r til 1 m før næste Gmk, 2 vrla, 
strik r til der er 3 m tilbage på pinden, 3 vrla. 

*Strik pind I:
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Pind I (retsiden): Strik alle m r.
Strik 1 pind H* Gentag fra * til * yderligere 5 gange.

Strik pind J:
Pind J (retsiden): *strik r til 7 m før næste Gmk, o-
ind, strik r til 5 m efter Gmk, 2 r sm*. Gentag fra * til 
* yderligere 1 gang, r pinden ud.
Strik 1 pind H. 

**Strik pind I og pind H yderligere 6 (6) 7 (7) 6 (6) 6 
gange.

Strik pind J og pind H yderligere 1 gang.**

Gentag fra ** til ** yderligere 1 gang (Der er nu 140 
(156) 168 (180) 200 (220) 236 m på pinden)

Strik pind I og pind H yderligere 16 (16) 13 (13) 12 
(12) 10 gange.

Strik pind K:
Pind K (retsiden): *Strik r til 7 m før næste Gmk, 1 
udt, strik r til 7 m efter Gmk, 1 udt*. Gentag fra * til 
* yderligere 1 gang, strik r pinden ud.
Strik 1 pind H. 

*Strik pind I og pind H yderligere 7 gange.
Strik pind K og pind H yderligere 1 gang.*

Gentag fra * til * yderligere 1 gang (Der er nu igen 
152 (168) 180 (192) 212 (232) 248 m på pinden).

Strik pind I og pind H yderligere 3 gange.

Nu strikkes de to forstykker og ryggen færdig hver for 
sig. 

Venstre forstykke
Skift til pind 4 mm. 
Strik r til første Gmk. Fjern Gmk. Slå 2 m op.
Strik 1 pind B.
Strik pind I og B yderligere 2 gange. Luk maskerne 
af.

Ryggen
Du skal nu strikke videre over ryggens masker (på 
pind 5 mm).
Slå 2 masker op, strik r til Gmk, fjern Gmk, slå 2 m 
op.
Strik 1 pind B.
Strik pind I og B yderligere 6 gange.
Skift til pind 4 mm.
Strik pind I og B yderligere 3 gange. Luk maskerne 
af.

Højre forstykke
Du skal stadig bruge pind 4 mm. 
Slå 2 m op, strik r pinden ud.
Strik 1 pind B.
Strik pind I og B yderligere 2 gange. Luk maskerne 
af.

Ærmer
Sæt det en ærmes m på pinde 5 mm, så det er klar til 
at strikke:
Slå 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 op, strik ærmets masker ret, 
slå 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 masker op.
(Der er nu 48 (54) 60 (66) 70 (78) 84 m på pinden)
Strik 1 pind L.
Pind L: Strik alle m r. 
Strik yderligere 8 (6) 6 (5) 4 (4) 4 retriller.
*Pind M (retsiden): 1 r, 2 r sm, strik r til der er 3 m 
tilbage på pinden, o-indt, 1 r.
Strik 1 pind L.
Strik yderligere 8 (6) 6 (5) 4 (4) 4 retriller.*
Gentag fra * til * til der er 36 (38) 42 (46) 48 (54) 60 
m på pinden.
Fortsæt til der er strikker 60 (60) 60 (62) 62 (64) 64 
retriller siden du slog masker op til ærmegab.
Skift til pind 4 mm. Strik yderligere 3 retriller. Luk 
maskerne af. Strik det andet ærme mange til.

Montering
Sy ærmegabene sammen med maskesting. Sy ærme-
sømmene. Sy knapper i. Hæft ender.


