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En lille cardigan i det blødeste garn og i et fint 
lille vævestrikmønster. Det tager sin tid at 
strikke den, men det er hele arbejdet værd!
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Materialer
Anina fra Filcolana: 100 (100) 150 (150) 200 g fv 
1061 (Arctic blue) (A) og 50 (50) 100 (100) 100 g fv 
2169 (Blue haze) (B) + en rest fv 332 (Warm olive) 
(C).
Rundp 2,5 og 3 mm
Maskemarkører
4 (4) 4 (5) 5 knapper

Størrelser
3 (6) mdr. 1 (2) 4 år

Mål
Overvidde: 53 (57) 60 (64) 68 cm
Hel længde: 29 (31) 34 (38) 42 cm
Ærmelængde: 16 (19) 22 (25) 28 cm

Strikkefasthed
32 m og 56 p i mønster på p 3 mm = 10 x 10 cm

Kantmasker 
Tag første m r løst af, strik sidste m vr på alle pinde. 

Mønster
1. p (fv A) (retsiden): 1 r løst af, strik r til sidste m, 1 
vr.
2. p (fv A): 1 r løst af, strik r til sidste m, 1 vr.
3. p (fv B): 1 r løst af, *1 r, 1 vr løst af med garnet 
bag arb*, gentag fra * til * og slut med 1 r, 1 vr.
4. p (fv B): 1 r løst af, *1 r, 1 vr løst af med garnet 
foran arb*, gentag fra * til * og slut med 1 r, 1 vr.
Gentag disse 4 p.

Arbejdsgang
Cardiganen strikkes frem og tilbage på rundp nedefra 
og op. Først strikkes krop og ærmer op til ærmega-
bet. Derefter samles delene, og der strikkes bære-
stykke med raglanindtagninger, mens der tages ind til 
v-hals.
Til slut strikkes forkanter og halskant ud i ét med 
knaphuller.

Krop
Slå 163 (175) 187 (199) 211 m op på rundp 2,5 mm 
med fv C med almindelig krydsopslagning. Skift til fv 
A og strik drejet rib sådan:
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 r, 1 dr vr*, gentag fra * til 
* og slut med 1 r, 1 vr.
2. p: 1 r, *1 vr, 1 dr r*, gentag fra * til * og slut med 
1 vr, 1 r.
Gentag disse 2 p, til der er strikket i alt 9 p.
Skift til p 3 mm og strik lige op i mønster, til arb må-

ler 13 (15) 17 (20) 23 cm, slut med 4. mønsterp.
Tag nu 1 m ind i begyndelsen og slutningen af næste 
p (retsiden) sådan: 1 r løst af, 1 r løst af, 1 r, træk 
den løse m over, strik til der er 3 m tilbage på p, 2 r 
sm, 1 vr.
Gentag disse indtagninger på hver 4. p, til der er 
taget ind i alt 4 gange i hver side = 155 (167) 179 
(191) 203 m. 
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På næste p (vrangsiden) lukkes der af til ærmegab 
sådan: 1 r løst af, 32 (35) 38 (41) 44 r, luk 6 m af, 
strik til der er 77 (83) 89 (95) 101 m på p, luk 6 m 
af, strik pinden ud.
Lad arb hvile og strik ærmerne.

Ærmer
Slå 43 (45) 47 (49) 51 m op på p 2,5 mm med fv C. 
Skift til fv A og strik rib som til kroppen.
Skift til p 3 mm og strik mønster. Tag 1 m ud i hver 
side inden for kantm på 1. p og derefter på hver 8. 
p, til der er 61 (67) 71 (75) 79 m. Fortsæt lige op, 
til ærmet måler 16 (19) 22 (25) 28 cm. Slut med 4. 
mønsterp. Luk 4 m af i begyndelsen af de næste 2 p.
Lad arbejdet hvile og strik et ærme magen til.

Raglan
Sæt ærmerne ind over de aflukkede m i hver side af 
kroppen. Sæt et mærke i hver samling = 249 (273) 
293 (313) 333 m. 
Fortsæt indtagningerne på hver 4. p ved forkanterne, 
så længe det er muligt, og tag samtidig ind omkring 
hvert mærke på hver 4. p således: Strik til 2 m før 
mærket, *2 r sm, mærke, 1 r løst af, 1 r, træk den 
løse m over*, gentag fra * til * yderligere 3 gange, 
strik pinden ud.
Når der er foretaget i alt 16 (18) 20 (22) 24 raglan-
indtagninger, strikkes der endnu en indtagningspind 
kun med raglanindtagninger på ærmer og ryg.
Lad arbejdet hvile.

Montering
Strik m op med p 2,5 mm og fv A langs højre forkant 
(der strikkes 3 m op for hver 4 p langs ribkanten og 
1 m for hver 2 p langs forkanten), strik videre over m 
på skuldre og ryg og strik her hver 5. og 6. m r sm, 
strik derefter m op langs venstre forkant. Maskeantal-
let skal være ulige. 
Strik drejet rib som ved arbejdets begyndelse (be-
gynd med 1. ribpind).
På 5. p strikkes knaphuller ind over venstre forkant til 
dreng og højre forkant til pige. Det nederste place-
res ca. 1 cm fra nederste kant. Det øverste i højde 
med første indtagning til hals, de øvrige 2 (2) 2 (3) 3 
jævnt fordelt derimellem.
Knaphul: Luk 2 m af, slå 2 nye m op på den følgende 
p.
Når der er strikket i alt 8 p rib, skiftes til fv C. Strik 1 
p dr rib. Luk af i dr rib.

Sy ærmesømmene. Sy det lille hul under ærmerne. 
Sy knapper i.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.   
  

Diagram

4
3
2
1

7 6 5 4 3 2 1

ret på retsiden og vrang på vrangsiden

vrang løst af med garnet bag arbejdet på 
retsiden, og derefter 1 vrang løst af med garnet 
foran arbejdet på vrangsiden

vrang på retsiden og ret på vrangsiden

ret løst af med garnet bag arbejdet

mønsterrapport

farve A

farve B


