
OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952

filcolana © 2022 filcolana.dk

1. udgave - januar 2022 © filcolana
#FilcolanaZigzag

I ZigZag er der leget med et skarpt grafisk look kombineret med en anderledes måde at 
formgive på. Cardiganen er strikket oppefra og ned, og på trods af at man strikker ”lige ned”, 
så former man hele cardiganen med ind- og udtagninger. 
 

ZigZagDesign: Sanne Bjerregaard

STØRRELSER
4år/104 cl (6år/116cl) 8år/128cl (10år/140) 
12år/152cl

MÅL
Overvidde: 68 (72) 80 (89) 97 cm
Taljevidde: 55 (57) 63 (68) 73 cm
Hel Længde: 38 (41) 43 (45,5) 49 cm
Ærmelængde: 31 (33) 34 (36) 38 cm

STRIKKEFASTHED
17 m x 25 p i glatstrik på pind 5 mm = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere masker 
på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre 
masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde. 
Hvis du rammer bredden men ikke højden, kan det 
hjælpe at skifte pindemateriale, f.eks. skifte fra metal til 
træ eller omvendt.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Fv. A: 
100 (150) 150 (200) 250 g Saga i fv. 335 
(Peach Blossom) og
50 (50) 75 (75) 100 g Tilia fv. 335 (Peach Blossom)
Fv. B:
50 (50) 100 (100) 150 g Saga i fv. 196 
(French Vanilla) og
50 (50) 50 (50) 50 g Tilia i fv. 196 (French Vanilla).
Der strikkes med 2 tråde Saga og 1 tråd Tilia holdt 
sammen, arbejdet igennem.

Rundpind 4, 4,5 og 5 mm, 80-120 cm. 
Strømpepinde 4 mm
4 maskemarkører 
2 maskeholdere (eller restegarn) til hvilende m.
6 (6) 6 (7) 6 knapper
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

omsl: Omslag(et)

kryds-omsl: Kryds omslaget. Stik højre pind ret ind i 
omslaget og løft det over på højre pind uden at strikke 
det, stik venstre pind ind i omslaget bagfra og løft det 
tilbage på venstre pind, omslaget er nu krydset og kan 
strikkes ret.

c-indt: Centreret dobbeltindtagning. Tag 2 masker løs 
af som skulle de strikkes ret sammen, 1 ret, træk de 2 
løse masker samlet over den strikkede maske.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Vendemaske
Tag 1. maske vrang løs af med garnet foran masken 
(mod dig selv), før garnet over højre pind og ned bag 
arbejdet (væk fra dig selv) og træk i garnet så masken 
trækkes op over pinden og fremstår som en «dobbelt-
maske”. Strik videre iflg. opskriftens anvisning.
Når der strikkes igennem den dobbelte maske, stikkes 
pinden ind gennem begge maskeben, som én maske, 
henholdsvis i ret eller vrang som arbejdet viser.
Denne teknik hedder German Short Rows.

Udtagninger
Udtagningerne strikkes over 2 pinde.
På vrangsiden: Der laves omslag på hver side af de 
markerede masker.
På retsiden: Omslagene strikkes drejet, således at 
omslagene lægger sig som henholdsvis højre- og venst-
revendte udtagninger.

Løkkeopslagning
Lav en ring af garnet, således at den lange garnende 
(med garnnøglet i den anden ende) lægges ovenpå den 
tråd der sidder fast på pinden, strik pinden ind forfra 
i ringen, stram garnet så ringen bliver til en maske. 
Gentag til det ønskede antal masker. 

Arbejdsgang
ZigZag strikkes i ét stykke, der begyndes øverst i 
nakken. 

De skrå striber formes med udtagninger omkring de 
markerede masker. 

Når bærestykket er strikket, deles arbejdet i ærmer og 
krop og delene strikkes færdige hver for sig. 

Til sidst strikkes der ribkanter. Nederste ribkant, 
ærmekanter og halskant aflukkes med italiensk syet 
aflukning som giver en blød og rund aflukning.
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Opskrift
BÆRESTYKKE, ÆRMER OG KROP
Slå 5 masker op på pind 5 mm med farve A. 
Der strikkes frem og tilbage på rundpinden.

1. p (vrangsiden): *1 vr (kantm), slå om p, 1 vr, slå 
om p, 1 vr (midterm ryg), slå om p, 1 vr, slå om p, 1 vr 
(kantm).

2. p: 1 r, strik omsl dr r, 1 r, kryds-omsl, 1 r (midterm 
ryg) marker denne m med en maskemarkør, strik omsl 
dr r, 1 r, kryds-omsl, 1 r.

3. p: 1 vr, slå om p, strik vr til den markerede midterm, 
slå om p, 1 vr, slå om p strik vr til den sidste m, 
slå om p, 1 vr.

4. p: 1 r, strik omsl dr r, strik r til næste omsl, kryds-
omsl, 1 r (midterm ryg), strik omsl dr r, strik r til næste 
omsl, kryds-omsl, 1 r. 
På hver side er der nu 5 m imellem kantm og midterm.

Gentag 3. og 4. pind 1 (1) 1 (1) 2 gange mere, og 
3. p endnu 1 gang, til der er 9 (9) 9 (9) 11 masker på 
hver side (inkl. omslag), mellem kantmaske og midter-
maske.

Skift til farve B.

Gentag 4. pind 1 gang, og gentag derefter 3. og 4. pind 
i alt 1 (2) 2 (3) 3 gange og 3. pind yderligere 1 gang = 
13 (15) 15 (17) 19 masker på hver side (inkl. omslag), 
i mellem kantmaske og midtermaske. Sidste pind er fra 
vrangsiden. 
Marker den sidste maske på pinden med en maske-
markør, denne maske er nu venstre skuldermaske, 
og slå 13 (13) 13 (15) 17 masker op med teknikken 
løkkeopslagning.

Nu skal der strikkes vendepinde på hvert forstykke, 
for at løfte forstykket op til rette højde i halsåbningen, 
således: 

Vendepinde, venstre forstykke
1. vendepind (retsiden): 3 r, vend
2. vendepind: 1 vendemaske, 1 vr, slå om p, 1 vr.
3. vendepind: 1 r, strik omsl dr r, strik r til vendem, 
strik denne r, 4 r, vend

4. vendepind: 1 vendemaske, strik vr til sidste m, slå 
om p, 1 vr
5. vendepind: strik r til vendemasken, strik denne r, 
4 r, vend
6. vendepind: Som 4. vendepind.

Næste p (retsiden): Strik r pinden ud, omsl strikkes 
som hidtil, vend ikke arb. Marker den sidste maske på 
pinden med en maskemarkør (højre skuldermaske) og 
slå 13 (13) 13 (15) 17 nye masker op efter skulder-
masken i slutningen af retsidepinden, vend.

Vendepinde, højre forstykke
1. vendepind (vrangsiden): 1 vr, slå om p, 2 vr, vend
2. vendepind: 1 vendemaske, strik r til omsl, kryds-
omsl, strik r pinden ud
3. vendepind: 1 vr, slå om p, strik vr til vendemasken, 
strik denne vr, 4 vr, vend
4. vendepind: Som 2. vendepind.
5. vendepind: 1 vr, slå om p, strik vr til vendemasken, 
strik denne vr, 4  vr, vend
6. vendepind: Som 2. vendepind.
 
Nu fortsættes der igen over alle masker på pinden. 
Tæl efter af du har 13 (15) 15 (17) 19 masker imellem 
alle de markerede masker = ialt 57 (65) 65 (73) 
81 masker på pinden.
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Næste p (vrangsiden): *1 vr, slå om p, strik vr til den 
markerede m, slå om p*, gentag fra * til *, til den sidste 
m, 1 vr.  

Kun str. 10 og 12 år
Skift til farve A.

Alle str
Næste p (retsiden): Strik r pinden ud, omsl strikkes 
som hidtil.

Næste p: *1 vr, slå om p, strik vr til den markerede m, 
slå om p*, gentag fra * til *, til den sidste m, 1 vr.  

Gentag de sidste 2 pinde, SAMTIDIG skiftes der 
farve for hver 10 pinde, farveskift foretages altid på en 
retsidepind.

Fortsæt således til der på hvert stykke er 57 (59) 65 
(69) 73 masker (inkl. omsl)  imellem kantmaske og 
markeret maske = 233 (241) 265 (281) 297 masker. 
Slut med en pind fra vrangsiden.

Næste p (retsiden): Strik 1 r, strik omsl dr r, 31 (33) 
37 (40) 43 r, sæt de næste 51 (51) 55 (57) 59 m på en 
maskeholder (venstre ærme), slå 3 m op med løkke-
opslagning og marker den midterste af disse m (venstre 
sidemaske), strik 31 (33) 37 (40) 43 r, kryds-omsl, 
1 r, strik omsl dr r, strik 31 (33) 37 (40) 43 r, sæt de 
næste 51 (51) 55 (57) 59 m på en maskeholder (højre 
ærme), slå 3 m op med løkkeopslagning og marker 
den midterste af disse m (højre sidemaske), strik r til 
omslaget, kryds-omsl, 1 r = 137 (145) 161 (173) 
185 masker.

Arbejdet er nu delt i krop og ærmer, stribemønsteret 
fortsættes som hidtil.

KROP
Næste p (vrangsiden): 1 vr, slå om, strik vr til den 
markerede m på ryggen, slå om, 1 vr, slå om, strik vr til 
sidste m, slå om, 1 vr.

Næste p: *1 r, strik omsl dr r, strik r til 1 m før den 
markerede sidemaske, c-indt*, strik r til ryggens 
midterm, kryds-omsl, gentag fra * til *, strik r til den 
sidste m, kryds-omsl, 1 r.

Gentag de sidste 2 pinde yderligere 2 (3) 3 (3) 3 
gange, slut med en pind fra vrangsiden.

Nu deles arbejdet og siderne strikkes færdig hver for 
sig. 

Venstre forstykke og venstre side af ryg
Næste p (retsiden): 1 r, strik omsl dr r, strik r til 1 m 
før den markerede sidemaske, c-indt, strik r til 
omslaget, kryds-omsl, vend arb og lad de resterende 
m hvile.

Næste p: Tag 1. maske løs af, 1 vr, træk den løse m 
over, luk yderligere 1 m af, strik vr pinden ud.

Næste p: Tag 1. maske løs af, 1 r, træk den løse m over, 
luk yderligere 2 m af,  strik r til 1 m før den markerede 
sidemaske, c-indt, strik r pinden ud.

Næste p: Tag 1. maske løs af, 1 vr, træk den løse m 
over, luk yderligere 1 m  af, strik vr pinden ud.

Næste p: Tag 1. maske løs af, 1 r, træk den løse m over, 
luk yderligere 1 m af, strik r til 1 m før den markerede 
sidemaske, c-indt, strik r pinden ud.

Gentag de sidste 2 pinde, SAMTIDIG fortsættes 
stribemønsteret som hidtil, til alle masker er lukket af.
Bryd garnet og træk garnenden igennem masken.

Højre forstykke og højre side af ryg
Sæt garnet til retsiden af de hvilende masker, første 
maske er den markerede midtermaske. 

Næste p (retsiden): 1 r, strik omsl dr r og luk midter-
masken af, luk yderligere 2 m af, strik r til 1 m før 
den markerede sidemaske, c-indt, strik r til omslaget, 
kryds-omsl, 1 r.

Næste p: Tag 1. maske løs af, 1 vr, træk den løse m 
over, luk yderligere 2 m vr af, strik vr pinden ud.

Næste p: Tag 1. maske løs af, 1 r, træk den løse m over, 
luk yderligere 1 m af, strik r til 1 m før den markerede 
sidemaske, c-indt, strik r pinden ud.

Næste p: Tag 1. maske løs af, 1 vr, træk den løse m 
over, luk yderligere 1 m af, strik vr pinden ud.

Gentag de sidste 2 pinde, SAMTIDIG fortsættes 
stribemønsteret som hidtil, til alle masker er lukket af. 
Bryd garnet og træk garnenden igennem masken.
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Ribkant
Med pind 4 mm og farve A strikkes der masker op langs 
retsiden af kroppens nederste kant.
Begynd nederst i venstre hjørne og strik masker op 
således:
Slå 1 maske op på pinden, strik 1 maske op yderst i 
kanten, strik herefter 1 maske op for hver aflukket 
maske frem til højre forkant, slut med 1 maske yderst i 
kanten og slå 1 ekstra maske op = 97 (105) 113 (121) 
129 masker. 

Skift til pind 4,5 mm.

1. p (vrangsiden): Strik vr pinden ud.

2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 
2 r.

3. p: Strik 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, til de 
sidste 2 m, 2 vr.

Gentag 2. og 3. pind, til ribkanten måler 7 (8) 8 (8) 
9 cm, slut med en pind fra retsiden.

Luk af med italiensk syet aflukning, således:
Bryd garnet med en længde af ca. 3 gange ribbens 
bredde og tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i de 2 første m på venstre p, som 
skulle de strikkes vr sm, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 2. og 3. m fra bagsiden og ud 
på forsiden.
3. Stik nålen igennem 3. m, fra forsiden og ud på bag-
siden.
4. Stik nålen ind i de 2 første m som skulle de strikkes 
ret sm og tag begge m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr 
og tag m af pinden.
7. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden.
8. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på 
bagsiden.
9. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden.
10. Som pkt. 5.
11. Som pkt. 6.
Gentag pkt. 7-11, til der er 3 m tilbage på venstre pind.
Afslutning:
På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i de 2 sidste masker, som skulle de strikkes vr sm, træk 
garnet igennem.
- Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr og 
tag m af pinden.
- Stik nålen ind i de 2 sidste m som skulle de strikkes 
ret sm og tag begge m af pinden.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

ÆRMER
Sæt de 51 (51) 55 (57) 59 ærmemasker tilbage på 
pind 5 mm.
Fra retsiden strikkes der 3 masker op i bunden af 
ærmegabet = 54 (54) 58 (60) 62 masker. 
Saml omgangen og marker den midterste af de 3 nye 
masker, denne maske er omgangens begyndelse 

1. omg: Strik r til omsl, kryds-omsl, 1 r, strik omsl dr r, 
strik r til 1 m før den markerede m i bunden af ærmega-
bet, c-indt = 52 (52) 56 (58) 60 m.

2. omg: Strik r til den markerede skulderm, slå om p, 
1 r, slå om p, strik r omg ud.

Gentag disse 2 omgange, til ærmet måler 18 (20) 21 
(22) 24 cm fra de opstrikkede masker i ærmegabet, 
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sidste omgang er 1. omgang, hvor omslagene strikkes 
og der tages ind under ærmet.

Næste omg: Strik r til den markerede skulderm, luk 
denne m r af, strik r til den markerede midterm under 
ærmet.

Bryd garnet og flyt alle masker fra den markerede 
midtermaske under ærmet og frem til den aflukkede 
maske over på højre pind uden at strikke dem. Vend.

Sæt garnet til vrangsiden, herefter strikkes resten af 
ærmet frem og tlbage.

Næste p (vrangsiden): Luk 2 m af, strik vr pinden ud.

Næste p: Tag 1. m løs af, 1 r, træk den løse m over, luk 
yderligere 1 m af, strik r til 1 m før den markerede m 
under ærmegabet, c-indt, strik r pinden ud.

Næste p: Tag 1. m løs af, 1 vr, træk den løse m over, 
luk yderligere 1 m af, strik vr pinden ud.

Gentag de sidste 2 pinde, til der er 7 masker tilbage og 
du vender arbejdet til retsiden.

Næste p (retsiden): Tag 1. m løs af, 1 r, træk den løse 
m over, luk yderligere 1 m af, c-indt, 1 r.

Næste p: 3 vr sm. 

Bryd garnet og træk garnenden igennem masken.

Strik det andet ærme tilsvarende.

Ærmerib
Med pind 4 mm og farve A, strikkes der 36 (36) 40 
(42) 44 masker op langs ærmekanten, begynd i midter-
masken under ærmet.

Strik 1 omgang ret og tag samtidig 6 (6) 6 (8) 8 masker 
ind på denne omgang = 30 (30) 34 (34) 36 masker.

Strik rib (1 r, 1 vr), til ribkanten måler 5 (5) 6 (6) 6 cm.

Luk af med italiensk syet aflukning således:
Bryd garnet med en længde der er ca 3 gange ribkan-
tens omkreds og tråd en stoppenål på garnenden. 
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle 
strikkes vr, træk tråden igennem. 
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 

på forsiden. 
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på bag-
siden. 
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden. 
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem. 
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr 
og tag m af pinden. 
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang)m tilbage på venstre 
pind. 
Afslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

FORKANTER
Venstre forkant, knapkant
Med pind 4 mm og farve A strikkes der masker op langs 
retsiden af venstre forstykke, begynd ved halsåbningen 
øverst og strik 73 (77) 81 (85) 89 masker op frem til 
nederst i ribkanten, strik ca. 3 masker op for hver 
4 pinde på forstykket.

1. p (vrangsiden): 2 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, 
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til den sidste m, 1 vr.

2. p: 2 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, til sidste m, 1 r.

Gentag disse 2 pinde yderligere 1 gang, strik 1. pind 
yderligere 1 gang.

Luk af i rib på næste pind.

Højre forkant, knaphulskant
Med pind 4 mm og farve A strikkes der masker op 
langs retsiden af højre forstykke, begynd ved ribanten 
nederst og strik 73 (77) 81 (85) 89 masker op frem til 
halsåbningen.

1. p (vrangsiden): 2 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, 
til den sidste m, 1 vr.

2. p: 2 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, til sidste m, 1 r.

3. p (knaphulsp): 2 vr, strik 8 (12) 10 (8) 10 m rib, 
*tag næste m vr løs af, træk 2. m på venstre p over den 
1. m uden at strikke den, flyt den løse m fra højre p 
tilbage til venstre p og træk 2. m over denne uden at 
strikke den, strik 1 r, slå om p, strik 11 (11) 13 (11) 
15 m rib*, gentag fra * til *, til de sidste 7 (7) 5 (5) 5 
m, lav det sidste knaphul som de foregående, strik som 
m viser p ud.

4. p: Strik rib som m viser, der strikkes 1 vr og 1 dr r 
i alle omslagene.

5. p: Som 1. p.

Luk af i rib på næste pind.

Bryd ikke garnet, men fortsæt med den sidste maske på 
pinden og strik masker op til halskant, således:

HALSKANT
Med pind 4 mm og farve A strikkes der masker op langs 
retsiden af halsåbningen, begynd med den ene maske 
der sidder på pinden fra forkantens aflukning og strik 
yderligere 4 masker op langs ribben, 33 (33) 35 (39) 
43 masker frem til ryggens midtermaske, strik 1 maske 
op i denne og strik det samme antal masker op langs 
den anden side af halsåbingen = 77 (77) 81 (89) 97 
masker ialt.

1. p (vrangsiden): 2 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra 
* til *, til de sidste 5 m, tag næste m vr løs af, træk 2. m 

på venstre p over den 1. m uden at strikke den, flyt den 
løse m fra højre p tilbage til venstre p og træk 2. m over 
denne uden at strikke den, 1 r, slå om p, 2 vr.

2. p: 2 r, strik 1 vr og 1 dr r i omslaget, *1 vr, 1 r*, 
gentag fra * til *, til sidste m, 1 r.

3. p: 2 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til sidste m, 
1 vr.

Gentag 2. og 3. pind, yderligere 1 gang.

Luk af med italiensk aflukning som på kroppen.

MONTERING
Sy knapper i og hæft alle ender. 
Hvis der er små huller i siderne af ærmegabet sys disse 
til fra vrangsiden.
Vask blusen ifølge anvisning på banderolen, lad den 
liggetørre fladt på et håndklæde.


