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Størrelser
S/M [M/L]

Mål
Længde: 50 [54] cm
Overvidde: 90 [94] cm men meget elastisk.

Materialer

350 [400] g Anina fra Filcolana 11 [12] små 
perlemorsknapper.

Pinde
3½ mm

Strikkefasthed
28 m og 36 p = 10 x 10 cm 

Ryg
Slå 130 [142] m op.
Strik 11 cm rib, 2 r, 2 vr.
Strik 1 p r på retsiden, idet der tages ud til 132 [145] 
m.
Strik nu efter diagrammet (1. p er vr-siden og læses 

fra venstre mod højre) til arb måler 32 [34] cm. 
Luk til ærmegab således: 
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Luk 7 m i beg. af de næste 2 p. Derefter 2 m i beg af 
de næste 2 p. Derefter strikkes 2 m sammen i hver 
side af hver 2. p i alt 9 gange = 96 [109] m.
Fortsæt lige op til ærmegabet måler 20 [22] cm. Luk 

En smuk vintageinspireret cardigan med 
hulmønster og snoninger.
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tages ud til 68 [74] m. Strik efter diagrammet 
med 1 kantm inden diagrammet påbegyndes. 

 begyndes midt i diagrammet (se diagram). 

de midterste 38 [45] m af til hals. Lad arbejdet hvile.

Venstre forstykke
Slå 67 [73] m op.
Strik rib som til ryg. Strik 1 p r på retsiden, idet der 

dog 
Og ved 

str. M/L
Strik til arbejdet måler 32 [34] cm og luk af til 
ærmegab som på ryggen, men kun i højre side af 
arbejdet.
Når arbejdet måler 44 [48] cm lukkes til 
halsudskæring på hver 2. p i venstre side af arbejdet 
således:
1 x11 [12], 1 x 3 og 1 x 2 m og 5 [7] x 1 m. De 
resterende m strikkes sammen med ryggens hvilende 
m, mens der lukkes af.

Højre forstykke
Strikkes spejlvendt og uden den ekstra kantmaske 
ved diagrammets påbegyndelse. Begge str begynder 
samme sted i diagrammet.

Ærmer
Slå 54 [66] m op.
Strik 11 cm rib, 2 r, 2 vr.
Strik 1 p r på retsiden, idet der tages ud til 63 [76] 

m. Fortsæt efter diagrammet, idet der tages 1 m ud i 
hver side af arbejdet på hver 6. p til der er 97 [110] 
m. Strik lige op til arbejdet målet ca. 45 [47]cm. 
Luk nu til ærmekuppel således:

Luk 7 m i beg. af de næste 2 p, derefter 2 m i beg af 
de næste 2 p.

Nu strikkes 2 m sammen i hver side af hver 2. p i alt 
5 [7] gange. Derefter i hver side af hver 4. p 8 gange 
og i hver side af hver 2. p 3 gange. Luk 2 m i beg af 
de næste 2 [4] p, 3 m i beg af de næste 4 p.
De resterende m strikkes sammen 3 og 3. Luk af.

Montering
Saml 90 [106]m op rundt i halsen (29 [34] langs 
hvert forstykke og 30 [38] langs ryggen). Strik 5 p 
rib, 2 r, 2 vr. Luk af.
Saml 126 [138] m op langs venstre forstykke, strik 5 
p rib, 2 r, 2 vr. Luk af.
Saml 126 [138] m op langs højre forstykke, strik 2 p 
rib, 2 r, 2 vr. På 3. p strikkes 11 [12] knaphuller (2 m 
sammen, slå om) jævnt fordelt 2 m fra hver ende af 

p. Strik 2 p rib. Luk af.
Sy ærme- og sidesømme Sy ærmerne i, idet den 
øverste del af kuplen holdes til, så der opstår et 
pufærme. Sy knapper i.

Damp ikke  evt kun let på for- og halskanter  da 
strukturen ellers forsvinder.
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