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Cinnia er et fantastisk blødt og meget elastisk 
garn, meget lækkert at have på kroppen. Mo-
dellen er tænkt til lange, lidt stramme bukser, 
så den får lov at flagre lidt. Den MÅTTE bare 
strikkes i gråt med mint og orange, men hold 
dig ikke tilbage med at vælge andre farver.
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Materialer
Cinnia fra Filcolana:
Fv. A: 450 (450) 500 (500) g i farve 401 (lys grå 
melange)
Fv. B: 100 (100) 150 (150) g i farve 215 (gulerod)
Fv. C: 100 (100) 150 (150) g i farve 281 (rimfrost)
Rundpind 4 og 4,5 mm, 80 cm (der strikkes frem og 
tilbage på rundp, da arbejdet ellers bliver for tungt)

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Overvidde: 176 (184) 192 (220) cm
Vingefang: 142 (146) 150 (154) cm 
Hel længde: Ca. 59 (60) 61 (62) cm

Strikkefasthed
20 m og 32 p i halv perlestrik på p 4,5 mm = 10 x 10 
cm.

Halv perlestrik
1. p (retsiden): Strik ret. 
2. p: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til*.
3. p: Strik ret.
4. p: *1 vr, 1 r*, gentag fra * til*.
Gentag disse 4 p.
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Perlerib
1. p (vrangsiden): *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *.
2. p: Strik ret.
Gentag disse 2 p.

Forstykke
Slå 38 (40) 42 (44) m op med fv. B og derefter 134 
(140) 146 (152) m med fv. C på p 4 mm. Strik 39 
(41) 43 (45) p ret (sidste p = retsiden). Strik i den 
farve, m viser og husk at krydse garnerne ved farve-
skifte.
Næste p (vrangsiden): Strik 110 (116) 122 (128) m, 
luk 24 m af, strik r pinden ud. Lad arbejdet hvile og 
strik lommefor således: Slå 24 m op på p 4 mm med 
fv. B og strik 19 (21) 23 (25) p glatstrik.
Skift til p 4,5 mm og fv. A og strik halv perlestrik frem 
og tilbage over alle m, idet lommeforet sættes ind 
over de aflukkede m med retsiden mod forstykkets 
vrangside.
Fortsæt lige op, til fv. A stykket måler 40 (41) 42 (43) 
cm, slut med en p fra vrangsiden.

Nu strikkes skulderstykket:
Skift til p 4 mm og strik r over alle m, strik 124 (130) 
136 (142) m med fv. B og 48 (50) 52 (54) m med fv. 
C. Fortsæt med denne maskefordeling, til der er strik-
ket i alt 22 (24) 26 (28) p. 
Nu strikkes vendepinde for at skrå skuldrene.
Strik fra retsiden til de sidste 9 (10) 10 (11) m på 
p, vend, slå om p og strik r tilbage til de sidste 9 
(10) 10 (11) m i den anden ende af p, vend, slå om. 
Vend på denne måde for yderligere 9,9,10,10,10 
(10,10,10,10,10) 10,10,11,11,11 (11,11,11,11,11) m 
i hver side. 
Strik nu 3 p frem og tilbage over alle m, idet omsla-
gene på den første af disse p strikkes sammen med 
nabomasken, så der ikke bliver hul. Fra retsiden strik-
kes omslaget og den følgende m r sm. Fra vrangsi-
den tages omslaget og den følgende m r løs af én ad 
gangen og de strikkes derefter dr r sm.
Luk af i r fra vrangsiden.

Ryg
Strik som til forstykket blot spejlvendt. Dvs., slå 134 
(140) 146 (152) m op med fv. C og derefter 38 (40) 
42 (44) m med fv. B. Strik som til forstykket, men 
uden lomme. Når de 40 (41) 42 (43) cm med fv. A er 
strikket, fordeles farverne på 1. p til skulderstykket 
således: 48 (50) 52 (54) m med fv. C og 124 (130) 
136 (142) m med fv. B.

Ærmer
Sy skuldrene sammen langs det skrå stykke i hver 
side og evt. et par cm længere ind (afhængigt af, 
hvor udringet, du vil have halsen).
Tæl ca. 30 (32) 34 (36) p ned langs siden fra det 
retstrikkede skulderstykke og sæt et mærke på hver 
side. Strik masker op med fv. A og p 4,5 mm. Strik 23 
(24) 25 (26) m op langs disse 30 (32) 34 (36) p og 
derefter 12 (13) 14 (15) m langs skulderstykket, strik 
1 m op i sammensyningen og igen 12 (13) 14 (15) m 

langs skulderstykket og 23 (24) 25 (26) m ned til det 
andet mærke = i alt 71 (75) 79 (83) m.
Strik frem og tilbage i perlerib over disse 71 (75) 79 
(83) m og tag 1 m ind i hver side på hver 6. p, til der 
er 43 (47) 51 (55) m tilbage. Fortsæt lige op, til ær-
met måler 27 cm (alle str.) eller ønsket længde. Luk 
af i rib fra vrangsiden.

Montering
Sy ærmesøm og sidesøm ned til det retstrikkede 
stykke nederst.
Sy lommen til med kastesting på vrangsiden.

Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.


