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En fin og feminin cardigan til brug over en let 
kjole eller en tynd skjorte. Lise har både en 
lille smule puf på ærmerne og et fint hulmøn-
ster på forstykkerne, som giver designet en 
skøn vintage-fornemmelse.
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Materialer
125 (125) 150 (150) g Tilia fra Filcolana i farve 281 
(Rime frost)
Rundpind 3 mm, 60 cm
Rundpind 3,5 mm, 40 og 60 cm
Strømpepinde 3 og 3,5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
5 knapper ca. 18 mm i diameter

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105-
112) cm 
Overvidde: 89 (97) 105 (113) cm
Ærmelængde: 45 (46) 47 (48) cm
Hel længde: 47 (49) 51 (53) cm

Strikkefasthed
24 m og 33 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10 
cm.

Arbejdsgang
Modellen strikkes nedefra og op med mønster efter 
diagram ved forkanterne. Delene samles til bærestyk-
ke, og der tages ind – først på både krop og ærmer 
og derefter kun på ærmerne. Halskant og forkanter 
strikkes på til slut.
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NB: Undlad at skifte til et nyt garnnøgle midt på en 
pind, da det er svært at skjule endehæftningen. Skift 
i stedet garn i siden af arbejdet.

Krop
Slå 207 (227) 247 (267) m op på rundp 3 mm med 
almindelig krydsopslagning. Strik frem og tilbage i rib 
(1 r, 1 vr), til kanten måler 7 cm. 1. p = vrangsiden. 
Slut med en pind fra retsiden.
Skift til rundp 3,5 mm, og strik således (vrangsiden): 
1 r (kantm), strik 29 m i mønster efter diagram, strik 
glatstrik til de sidste 30 m på p, strik fra * til * (29 m 
i mønster efter diagram), 1 r (kantm).
Fortsæt med denne maskefordeling, og sæt en mar-
kør efter 53 (58) 63 (68) m og efter yderligere 101 

ret på retsiden, vrang på vrangsiden

vrang på retsiden, ret på vrangsiden

slå om

tag 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over

2 r sm

tag 2 r løs af, som skulle de strikkes ret 
sammen, 1 r, træk de 2 løse m over
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Diagram

(111) 121 (131) m for at markere ”sidesømmene”.
Strik til arbejdet måler 29 (30) 31 (32) cm (slut med 
en p fra retsiden). 
Luk 8 m af til ærmegab i hver side på næste p - 4 m 
på hver side af hver markør. Lad arbejdet hvile, og 
strik ærmer.

Ærmer
Slå 48 (52) 56 (60) m op på strømpep 3 mm med al-
mindelig krydsopslagning. Saml omg, sæt en markør 
ved omg’s begyndelse, og strik rundt i rib (1 r, 1 vr), 
til arbejdet måler 9 cm.
Skift til strømpep 3,5 mm.
Næste omg: *2 r, 1 udt*, gentag fra * til * omg 
rundt = 72 (78) 84 (90) m.
Fortsæt rundt i glatstrik, til ærmet måler 45 (46) 47 
(48) cm.
Luk de første og de sidste 4 m af på den følgende 
omg.
Lad m hvile, og strik et ærme magen til.

Bærestykke
Saml delene på rundp 3,5 mm ved at sætte ærmer-
nes m ind over de aflukkede m i hver side af krop-
pen = 319 (351) 383 (415) m. Sæt en markør i hver 
samling mellem krop og ærmer.
Fortsæt frem og tilbage med mønster på forstykkerne 
som før, og tag ind på hver 2. p (retsiden) således: 
*Strik til 2 m før markøren, 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over, flyt markøren, 2 r sm*, gentag fra * til * 
yderligere 3 gange, strik pinden ud. 
Tag ind på denne måde i alt 8 (9) 10 (11) gange. Her-
efter fortsætter indtagningerne kun på ærmerne på 
hver 4. p i alt 7 gange, og derefter på hver 2. p i alt 6 
(7) 8 (9) gange.
Samtidig med at der tages ind på ærmet på hver 
4. p 2. gang, skal der lukkes af til hals i hver side 
således: Luk 11 (12) 13 (14) m af 1 gang, luk deref-
ter 4 m af 1 gang, 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 
gange.
Fortsæt lige op i halssiden, til alle indtagninger på ær-
met er foretaget.
Strik næste p (retsiden) således: Strik over forstyk-
kets 18 (21) 24 (27) m, strik højre ærmes 22 (24) 26 
(28) m sammen 2 og 2, mens de samtidig lukkes af, 



Lise Side 3

www.filcolana.dk Filcolana

strik over ryggens m, strik venstre ærmes 22 (24) 26 
(28) m sammen 2 og 2, mens de samtidig lukkes af, 
strik forstykkets m.
Fortsæt frem og tilbage over venstre forstykkes m, 
idet der på 1. p slås 1 ny m op mod ærmet. Strik 12 
(14) 16 (18) p lige op. Tag derefter 1 m ud inden for 
den yderste m mod halsen på hver 2. p i alt 2 gange.
Lad venstre forstykkes m hvile, og strik højre forstyk-
ke på samme måde, blot spejlvendt.

Montering
Sæt forstykkets 21 (24) 27 (30) m på en pind, og 
sæt 21 (24) 27 (30) m fra den samme side af ryggen 
på en anden p. Hold de to sæt m sammen, retside 
mod retside. Strik skulderens m sammen 2 og 2, 1 
fra hver p, idet de samtidig lukkes af. Strik den anden 
skulder sammen på samme måde.
Halskant: Strik m op fra retsiden rundt langs halsen 
med p 3 mm: Strik 1 m op i hver aflukket m forstyk-
ket, strik 3 m op for hver 4 p langs de lodrette kanter, 
og strik over de hvilende m på ryggen. Maskeantallet 
skal være ulige. Strik 8 p rib, 1 vr, 1 r. Luk af i rib fra 
vrangsiden.
Sy ærmepuffen til ved skulderen. 
Sy det lille hul under hvert ærme sammen med ma-
skesting. 

Forkanter
Strik m op fra retsiden langs venstre forkant, ca. 3 m 
for hver 4 p, med p 3 mm (maskeantallet skal være 
ulige). Strik 8 p rib, 1 vr, 1 r. Luk af i rib fra vrangsi-
den. 
Marker placeringen af 5 knapper på venstre forkant. 
Strik m op på samme måde langs højre forkant, men 
strik her knaphuller ud for markeringerne på 4. p så-
ledes: Luk 4 m af, og slå 4 nye m op på den følgende 
p.

Sy knapper i. Hæft alle ender. 
Skyl arbejdet, og lad det tørre liggende fladt på et 
håndklæde.


