Vilde - en lang cardigan med færøske mønstre
Design: Rachel Søgaard
En rigtig anvendelig cardigan i klassisk snit
med raglanærmer og traditionelle, færøske
mønstre. Den er så tyk og varm, at den sagtens kan bruges som overtøj.
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Materialer
Naturgarn fra Filcolana:
700 (700) 800 (900) g i farve 990 (Light Grey)
200 (200) 200 (200) g i farve 995 (Mørkrbrun)
Rundpind, 80 cm og strømpepinde 8 mm (der strikkes
frem og tilbage i mønster på rundp, da arbejdet ellers
bliver for tungt)
6 knapper
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Overvidde: 86 (95) 104 (113) cm
Ærmelængde: 47 cm
Hel længde: Ca. 78 (80) 82 (84) cm
Strikkefasthed
13 m og 15 p i glatstrik med mønster = 10 x 10 cm.
NB!
Da der i diagrammet er et ulige antal pinde i mønsterrapporten og én af disse består af en enkelt pind i
mønsterfarven, er det nødvendigt at bryde bundfarven og sætte den til igen i den anden side af arbejdet,
når næste mønsterpind strikkes.
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Krop
Slå 109 (121) 133 (145) m op på rundp 8 mm og
strik i alt 11 p rib, 1 vr, 1 r. Strik derefter 9 p glatstrik
(1. p = retsiden). Fortsæt derefter i mønster efter
diagram A. Begynd ved pilen for den valgte størrelse.
Strik de 11 p i mønsterrapporten 3 gange, og strik
derefter igen de første 3 p.
Strik nu diagram B, begynd ved pilen for den valgte
størrelse.
Strik derefter igen efter diagram A, idet der på 4. p
lukkes af til ærmegab således: Strik 23 (26) 28 (31)
m, luk 6 (6) 8 (8) m af, strik til der er 51 (57) 61 (67)
m på p efter de aflukkede, luk 6 (6) 8 (8) m af, strik
pinden ud.
Lad arbejdet hvile og strik ærmerne.
Ærmer
Slå 26 (28) 32 (36) m op på strømpep 8 mm og strik
rundt i rib, 1 r, 1 vr. Strik i alt 11 omg, tag 1 m ud på
den sidste af disse omg = 27 (29) 33 (37) m. Tag 1
m ud efter første m og før sidste m på omg på hver 4.
omg og strik således: Strik 9 omg glatstrik (der er nu
31 (33) 37 (41) m på omg), forsæt derefter i mønster
som til kroppen – begynd ved pilen for den valgte
størrelse til diagram A. Strik diagram A 2 gange og
derefter yderligere 3 omg, fortsæt derefter efter diagram B – tæl ud, så mønsteret placeres symmetrisk.
Når diagram B er strikket – slut udtagningerne, når
der er 45 (47) 51 (55) m på omg – strikkes der igen
4 omg efter diagram A, idet de første og de sidste 3
(3) 4 (4) m lukkes af til ærmegab på den sidste af
disse omg. Lad arbejdet hvile og strik et ærme magen
til.
Bærestykke
Sæt delene ind på rundp 8 mm: Forstykke, ærme,
ryg, ærme, forstykke = 175 (191) 203 (223) m.
Sæt en maskemarkør på p ved hver samling. Fortsæt i mønster efter diagram A (sørg for at mønsteret

Diagram A
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passer på hver del i forhold til det nedenfor) og tag
ind således (1. p = retsiden): Strik til 2 m før første markør, *2 r sm, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m
over*, strik til 2 m før næste markør og strik igen fra
* til *. Tag ind på samme måde omkring de øvrige 2
markører.
Gentag disse indtagninger på hver 2. p, til diagram A
er strikket i alt 2 gange (efter stykket med diagram
B), strik derefter igen de første 3 p. Fortsæt i glatstrik med bundfarven og strik 5 (5) 7 (11) p glatstrik
med indtagninger som før (= 71 (87) 91 (95) m). Nu
strikkes vendepinde for at gøre ryggen højere, mens
indtagningerne fortsætter, så længe det er muligt.
Næste p: Strik til de sidste 4 (5) 6 (7) m på p, slå

Diagram B

Filcolana

Vilde

Side 3

om, vend og strik tilbage til de sidste 4 (5) 6 (7) m i
den anden ende af p, vend, slå om og vend på samme måde 2 m før sidste vending 1 (2) 2 (2) gange i
hver side.
Strik nu 2 p glatstrik over alle m, idet omslagene
strikkes sammen med nabomasken. Fra retsiden:
Strik til omslaget, strik dette r sammen med den
følgende m. Fra vrangsiden: Strik til omslaget, tag
omslaget og næste m r løs af én ad gangen. Sæt m
tilbage på venstre p og strik dem dr vr sammen.
Strik 5 p rib, 1 r, 1 vr. Luk af.
Knapkant
Strik ca. 3 m op for hver 4 p langs venstre forstykke.
Strik 5 p rib, 1 r, 1 vr. Luk af.
Knaphulskant
Strik samme antal m op langs højre forstykke. Strik
2 p rib. Strik nu knaphuller (fra vrangsiden) således: Strik 2 m rib, *strik 2 m sammen (r eller vr så
det passer med ribben), slå om, strik 2 m sammen
(r eller vr så det passer med ribben), strik 8 m rib*,
gentag fra * til * yderligere 5 gange, strik rib p ud. På
næste p strikkes 1 r og 1 vr i omslaget, som det passer med ribben. Når der er strikket i alt 5 p rib, lukkes
alle m af.
Montering
Sy det lille hul under ærmerne.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.
Sy knapper i.
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