
Meja - en lang cardigan med skønne lommer
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En fantastisk perlestrikket cardigan i lun al-
paka. Cardiganen har store, skønne lommer 
og små fine detaljer.

3. udgave - oktober 2019 © Filcolana A/S

Materialer
450 (500) (550) 650 g Indiecita fra Filcolana i farve 
979 (Pebbles)
Pinde: 3 og 3,5 mm. Hæklenål 2,5 mm.
Tilbehør: 1 stor knap og 2 mindre plastikknapper.

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Modellens overvidde: 97 (108) 120 (131) cm
Passer til brystvidde: 82-87 (93-98) 105-110 (116-
121) cm  
Længde: 72 (75) 77 (79) cm
Bemærk: Modellen på billederne er str. XS i en str. M 
cardigan

Strikkefasthed
19 m x 36 p i perlestrik på p 3,5 mm = 10 x 10 cm.

Arbejdsgang
Meja er en rummelig cardigan med store, indvendige 
lommer. Den er strikket i perlestrik med fremhævede 
masker langs sidesømme og forkanter. Langs halsud-
skæringen og en del af ærmegabet er de fremhævede 
masker erstattet af påsyede kædemasker.

Hvor der kun er angivet et tal, gælder dette for alle 
størrelser.

Særlige forkortelser
1vrla: 1 vrang løs af. Tag m vr løs af, hold garnet mod 
dig selv, på arbejdets vrangside.
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Ryg
Slå 94 (104) 114 (124) m op på p nr. 3.
1. p (vrangsiden): 1r, 1vrla, strik ret til de sidste 2 m, 
1vrla, 1r.
2. p: Strik ret
Gentag disse 2 p, til der er strikket 4 retriller, slut 
med en p fra retsiden.
Skift til p 3,5 mm og strik perlestrik med fremhævede 
m i siderne således:
1. p (vrangsiden): 1r, 1vrla, *1r, 1vr*, gentag fra 
*til* til de sidste 2 m, 1vrla, 1r.
2. p: 2r, *1vr, 1r*, gentag fra *til* til de sidste 2m, 
2r.
Gentag disse 2 p, til arbejdet måler 52 (55) 56 (56) 
cm, slut med en p fra vrangsiden.

Ærmegab
Luk 7 (8) 9 (10) m af i begyndelsen af de næste 2 p, 
derefter 4 (4) 4 (5) m i begyndelsen af de følgende 2 
p = 72 (80) 88 (94) m.
Herefter fortsættes der med fremhævet maske i 
siderne, som hidtil, inden aflukning til ærmegab.  
Fortsæt indtagningerne således:
Næste p (retsiden): 1r, 1r løs af, strik næste m per-
lestrik, træk den løse m over, strik perlestrik til de 
sidste 3m, 2r sm, 1r.
Næste p: 1r, 1vrla, strik perlestrik til de sidste 2 m, 
1vrla, 1r.
Strik 2 p perlestrik, husk at strikke den 2. og den 
næstsidste m på pinden som fremhævet m (vrla på 
vrangsiden, r på retsiden).
Gentag de sidste 4 p yderligere 3 (3) 4 (5) gange = 
64 (72) 78 (82) m.
Fortsæt lige op med perlestrik og fremhævede m, til 
ærmegabet måler 18 (18) 19 (21) cm, slut med en p 
fra vrangsiden.
Næste p (retsiden): 2r, strik 19 (21) 23 (25) m perle-
strik, luk de næste 22 (26) 28 (28) m af til hals, strik 

perlestrik til de sidste 2m, 2r.
Strik nu hver skulder færdig for sig. 
Strik 1 p.
Næste p (retsiden): Strik 2m sm, fortsæt i perlestrik 
til de sidste 2m, 2r.
Strik 1 p.
Gentag de 2 sidste p yderligere 1 gang = 19 (21) 23 
(25) m.
Luk af i perlestrik på næste p. 
Bryd garnet og sæt det til vrangsiden af de hvilende 
m.
Strik 1 p.
Næste p (retsiden): 2r, strik perlestrik til de 2 sidste 
m, strik 2m sm.
Strik 1 p.
Gentag de 2 sidste p yderligere 1 gang = 19 (21) 23 
(25) m.
Luk af i perlestrik på næste p. 

Lommefor (strik 2 stk.) 
Slå 38 (40) 40 (42) m op på p 3,5 mm.
1. p (vrangsiden): *1r, 1vr*, gentag fra *til* pinden 
ud.
2. p: *1vr, 1r*, gentag fra *til* pinden ud.
Gentag disse 2 p, til arbejdet måler 19 cm, slut med 
en p fra retsiden. Bryd garnet og lad maskerne hvile 
på en strømpepind eller en maskeholder.

Højre forstykke
Slå 54 (60) 64 (70) m op på p 3 mm.
1. p (vrangsiden): 1r, 1vrla, strik ret til de sidste 2m, 
1 vrla, 1r.
2. p: Strik ret.
Gentag disse 2 p, til der er strikket 4 retriller. Slut 
med en p fra retsiden.
Skift til p 3,5 mm og strik perlestrik. 
1. p (vrangsiden): 1r, 1vrla, *1r, 1vr*, gentag fra 
*til* de sidste 2m, 1vrla, 1r.
2. p: 2r, *1vr, 1r*, gentag fra *til* til de sidste 2m, 
2r.
Gentag disse 2 p, til arbejdet måler 20 cm, slut med 
en p fra retsiden.
Næste p (vrangsiden): 1r, 1vrla, *1r, 1vr*, gentag fra 
*til*, til der er 8 (10) 12 (14) m på højre p, strik de 
næste 38 (40) 40 (42) m ret, *1r, 1vr*, gentag fra 
*til* til de sidste 2m, 1vrla, 1r.
Næste p: 2r, *1vr, 1r*, gentag fra *til*, til der er 8 
(10) 12 (14) m på højre p, strik de næste 38 (40) 
40 (42) m ret, *1vr, 1r*, gentag fra *til* til de sidste 
2m, 2r.
Gentag de sidste 2 p, til der er i alt 4 retriller midt på 
forstykket, slut med en p fra vrangsiden.
Næste p (retsiden): 2r, *1vr, 1r*, gentag fra *til*, til 
der er 8 (10) 12 (14) m på højre p, luk de næste 38 
(40) 40 (42) m af, strik perlestrik til de sidste 2m, 2r.
Nu strikkes lommeforet ind på forstykket.
Næste p (vrangsiden): 1r, 1vrla, *1r, 1vr*, gentag 
fra *til*, til der er 8 (10) 12 (14) m på højre p, hold 
lommeforet i venstre hånd og strik fra vrangsiden af 
lommeforet *1r, 1vr* over alle lommeforets m, og 
strik forstykkets sidste 8 (10) 12 (14) m således: *1r, 
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1vr*, gentag fra *til* til de sidste 2m, 1vrla, 1r.
Fortsæt lige op i perlestrik således:
1. p (retsiden): 2r, *1vr, 1r*, gentag fra *til* til de 
sidste 2m, 2r.
2. p: 1r, 1vrla, *1r, 1vr*, gentag fra *til* til de sidste 
2m, 1vrla, 1r.
Gentag disse 2 p, til arbejdet måler 52 (55) 56 (56) 
cm, slut med en p fra retsiden.

Ærmegab
Luk 7 (8) 9 (10) m af i begyndelsen af den næste p. 
Strik 1 p.
Luk 4 (4) 4 (5) m i begyndelsen af den næste p, 1r, 
1vrla, strik perlestrik til de sidste 2m, 1vrla, 1r = 43 
(48) 51 (55) m.
Herefter fortsættes der med fremhævede m i begge 
sider som hidtil. Tag yderligere ind til ærmegab såle-
des:
Næste p (retsiden): 2r, strik perlestrik til de sidste 
3m, strik 2m sm, 1r.
Strik 3 p perlestrik.
Gentag de sidste 4 p yderligere 3 (3) 4 (5) gange = 
39 (44) 46 (49) m.
Fortsæt lige op med perlestrik og fremhævede m, til 
ærmegabet måler 6 (6) 7 (8) cm. Slut med en p fra 
vrangsiden.

Halsudskæring
Næste p (retsiden): Luk 4m af i halssiden på denne p 
og igen på den følgende retsidepind, luk derefter 3m 
af på hver 2. p 1 (2) 2 (2) gange, så 2m på hver 2. p 
2 gange = 24 (26) 28 (31) m.
Strik 1 p.
Næste p (retsiden): Strik 2m sm. Strik perlestrik til 
de sidste 2m, 2r.
Strik 3 p lige op.
Gentag de sidste 4 p 4 (4) 4 (5) gange mere = 19 
(21) 23 (25) m.
Fortsæt lige op i perlestrik, til ærmegabet har samme 
højde som ryggens ærmegab.
Luk af i perlestrik.

Venstre forstykke
Strik som til højre forstykke, til arbejdet måler 52 
(55) 56 (56) cm, slut med en p fra vrangsiden.

Ærmegab
Luk 7 (8) 9 (10) m af i begyndelsen af den næste p. 
Strik 1 p.
Luk 4 (4) 4 (5) m af i begyndelsen af den næste p = 
43 (48) 51 (55) m.
Næste p (vrangsiden): 1r, 1vrla, strik perlestrik til de
sidste 2m, 1vrla, 1r
Herefter fortsættes der med fremhævede m i begge 
sider som hidtil. Tag yderligere ind til ærmegab såle-
des:
Næste p (retsiden): 1r, 1r løs af, strik 1m perlestrik,
træk den løse m over, strik perlestrik til de sidste
2m, 2r.
Strik 3 p perlestrik.
Gentag de sidste 4 p yderligere 3 (3) 4 (5) gange = 

39 (44) 46 (49) m.
Fortsæt lige op med perlestrik og fremhævede m, til 
ærmegabet måler 6 (6) 7 (8) cm. Slut med en p fra 
retsiden.

Halsudskæring
Næste p (vrangsiden): Luk 4m af mod halskanten på 
denne p og igen på den følgende vrangsidepind, luk 
derefter 3m af på hver 2. p 1 (2) 2 (2) gange, så 2m 
på hver 2. p 2 gange = 24 (26) 28 (31) m.
Strik 1 p.
Næste p (vrangsiden): Strik 2m sm. Strik perlestrik til 
de sidste 2m, 1vrla, 1 r.
Strik 3 p lige op.
Gentag de sidste 4 p 4 (4) 4 (5) gange mere = 19 
(21) 23 (25) m.
Fortsæt lige op i perlestrik, til ærmegabet har samme 
højde som ryggens ærmegab.
Luk af i perlestrik.

Ærmer
Slå 50 (50) 54 (58) m op på p 3 mm.
1. p (vrangsiden): 1r, 1vrla, strik ret til de sidste 2m, 
1vrla, 1r.
2. p: Strik ret
Gentag disse 2 p, til der er strikket 4 retriller, slut 
med en p fra retsiden.
Skift til p 3,5 mm og strik perlestrik med fremhævede 
m i siderne således:
1. p (vrangsiden): 1r, 1vrla, *1r, 1vr*, gentag fra 
*til* til de sidste 2m, 1vrla, 1r.
2. p: 2r, *1vr, 1r*, gentag fra *til* til de sidste 2m, 
2r.
Gentag disse 2 p, til arbejdet måler 4 cm. Nu tages 
der ud i hver side på hver 8. p således:
Udtagningspind (retsiden): 2r, 1udt (tag lænken mel-
lem m op på venstre p og strik den drejet ret eller 
vrang som det passer i mønsteret), strik perlestrik til 
de sidste 2m, 1udt, 2r.
Fortsæt således i perlestrik og med udtagninger på 
hver 8. p, til der er 76 (78) 82 (86) m på pinden. 
Fortsæt lige op, til ærmet måler 43 (45) 45 (46) cm. 
Slut med en p fra vrangsiden.

Ærmekuppel
Luk 7 (8) 9 (10) m af i begyndelsen af de næste 2 p, 
og luk 4 (4) 4 (5) m af i begyndelsen af de følgende 2 
p = 54 (54) 56 (56) m.
Fortsæt med indtagninger til ærmekuppel således:
1. p (retsiden): 1r, 1r løs af, strik næste m perlestrik, 
træk den løse m over, strik perlestrik til de sidste 3m, 
2r sm, 1r.
2. p: 1r, 1vrla, strik perlestrik til de sidste 2m, 1vrla, 
1r.
3. p: 2r, strik perlestrik til de sidste 2m, 2r.
4. p: Som 2. p.
Gentag disse 4 p yderligere 4 (4) 5 (6) gange = 44 
(44) 44 (42) m.
Herefter gentages kun 1. og 2. p, til der er 20 (20) 20 
(18) m tilbage.
Luk 3m af i begyndelsen af de næste 4 p.
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Luk de resterende 8 (8) 8 (6) m af.

Sy skuldersømmene sammen med maskesting.
Sy kædesting langs de aflukkede m på ærmegab 
og ærmekupler (de steder hvor der ikke allerede er 
fremhævede m). Disse kædemasker skal ligge langs 
kanterne, i samme ”bane” som de fremhævede m. Se 
illustration nederst.

Forkanter
Med rundpind 3 mm strikkes der m op fra retsiden af 
arbejdet. Pinden stikkes ind i mellemrummet mellem 
kantmasken og den fremhævede m. Start i neder-
ste hjørne på højre forstykke og strik 109 (115) 119 
(121) m op langs højre forkant til første aflukning til 
halsudskæring, indsæt et mærke, strik 1m op præcist 
i hjørnet, indsæt et mærke, strik 38 (38) 38 (40) m 
op langs højre halsudskæringen til skuldersømmen, 
strik 32 (34) 38 (38) m op langs nakken, 38 (38) 38 
(40) m langs venstre side af halsudskæringen, indsæt 
et mærke, strik 1m op præcist i hjørnet, indsæt et 
mærke, og strik 109 (115) 119 (121) m op langs ven-
stre forkant = 330 (342) 354 (362) m.
1. p (vrangsiden): Tag første m løs af strik ret frem 
til første mærke, slå om p, flyt mærket til højre p, 1r, 
flyt mærket, slå om, strik ret frem til næste mærke, 
slå om p, flyt mærket til højre p, 1r, flyt mærket til 
højre p, slå om, strik ret til der er 1m tilbage, 1vr.
2. p: Tag første m løs af, strik ret frem til første om-
slag, strik omslaget fra foregående p drejet ret, flyt 
mærket til højre p, 1r, flyt mærket, strik omslaget 
drejet ret, strik ret til næste omslag, strik omslaget 
drejet ret, flyt mærket til højre p, 1r, flyt mærket, 
strik omslaget drejet ret, strik ret til der er 1m til-
bage, 1vr.
Gentag disse 2 p yderligere 2 gange. Strik 1. p yderli-
gere 1 gang (=4 retriller).
Luk alle m ret af på næste p, omslagene strikkes dre-
jet inden de lukkes af. Pas på ikke at lukke for løst af.

Trenser
Med hæklenål 2,5 mm hækles en trense af 12 luft-
masker. Hækl gerne fast. Sy trensen fast på højre 
forstykke ud for halskanten.
Med samme hæklenål hækles endnu en trense, denne 
bestående af 8 luftmasker. Sy trenserne fast på in-
dersiden af venstre forstykkes forkant, stadig oppe i 
halskanten.

Sæt et mærke på hvert forstykke til placering af 
knap, ca. 5 cm inde fra forkanten og ca. 1 cm under 
halskanten.
Den store knap syes fast på ydersiden af venstre 
forstykke, og en af de små plastikknapper syes fast 
samme sted blot på indersiden, så de to knapper syes 
sammen.
Sy den anden plastikknap fast på indersiden af højre 
forstykke.

Montering
På venstre forstykke syes kædesting langs halsud-

Påsyede kædesting

skæringen fra forkanten og op til skuldersømmen. 
På højre forstykke syes kædesting langs halsudskæ-
ringen og hele vejen langs nakken, frem til kædestin-
gene på højre skuldersøm.
Sy ærmerne i ærmegabene med madrassting. Stik 
nålen ned mellem kantmasken og den fremhævede 
m (eller den påsyede kædemaske) og træk stykkerne 
sammen, således at de fremhævede m samles.
Sy side- og ærmesømme på samme måde.


