
Amager Stand - en lang, lekker cardigan
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Amager Strand ligger kun 5 km fra København 
sentrum. Hit ut drar mange københavnere på 
de varmeste sommerdagene og -kveldene.
Her er Amager Strands deilige, lange cardigan 
med vakre fletter nedover ermene og med 
dype, myke lommer. Jakken er strikket med 
to tynne garn, Saga og Tilia, som gir en fin, 
lett jakke som vekten til tross fortsatt er varm 
og vamsete. En «rigtig hyggelig jakke», som 
danskene villa ha sagt.
Designeren har bodd på Amager mesteparten 
av livet sitt og bor nå ganske nær Amager 
Strand.
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Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl

Materialer
250 (250) 300 (300) 300 (350) 400 g Saga fra Filco-
lana frg. 228 (Smoke Blue)
175 (200) 200 (200) 200 (250) 250 g Tilia fra Filco-
lana frg. 348 (Rainy Day)
Rundpinne 4 mm og 4,5 mm, 80 cm 
Strømpepinne i tilsvarende størrelser til ermerne, hvis 
du ikke strikker magig loop på en lang rundpinne
4 maskemarkører
10 knapper

Størrelser
XXS (XS) S (M) L (XL) XXL

Mål
Passer til brystvidde: 80-85 (86-92) 93-97 (98-104) 
105-111 (112-118) 119-126 cm
Overvidde: 92 (100) 106 (113) 121 (127) 134 cm
Hel lengde: 80 (81) 82 (85) 89 (92) 94 cm
Ermelengde: 43 (43) 43 (44) 45 (46) 46 cm

Strikkefasthet
21 m x 31 p i glattstrikk på p 4,5 mm med 1 tråd av 
hver kvalitet = 10 x 10 cm.
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Arbeidsfly
Amager Strand strikkes ovenfra og ned, med fletter 
på oversiden av ermene. De dype, myke lommene 
strikkes samtidig som selve jakken, så det blir et mi-
nimum av montering. Fordi jakken strikkes ovenfra og 
ned er det enkelt å justere lengden på ermene.

Spesielle forkortelser
v-økn: Løft opp tråden mellom 2 m på venstre pinne 
forfra og strikk den vridd rett.
h-økn: Løft opp tråden mellom 2 m på venstre pinne 
bakfra og strikk den rett.
v-int: Stikk høyre p in i 1. m som om den skulle strik-
kes r, la m bli på pinnen, før deretter høyre pinne inn i 
bakerste maskeledd på 2. m og strikkt rett igjennmm 
begge m, læft begge m av pindnn.

Spesielle teknikker 
Knappehull: Strikk fra retten til der hvor knappehullet 
skal være: Flytt de neste 2 m over på høyre p uten å 
strikke dem, trekk høyre pinnes 2. m over 1. m (som 
ved vanlig felling), flytt første m på venstre p over på 
høyre p og trekk igjen 2. m over 1. m, det er nå felt 2 
m av, flytt m etter avfellingen over på venstre p. Snu 
og legg opp 3 nye m med teknikken strikket opplegg, 
snu arbeidet tilbake til retten, flytt 1. m på høyre p 
over på venstre p og strikk de 2 første m på venstre 
pinne sammen, rett eller vr som det passer i vrang-
borden. Fortsett videre til der neste knappehull skal 
plasseres.

Flette (strikkes over 12 m)
1. p (retten): Strikk r.
2. p: strikk vr.
3. p: strikk r.
4. p: strikk vr.
5. p: Sett 4 m på hjelpepinne foran arbeidet, strikk 4 
r, strikk m på hjelpepinnen rett, 4 r.
6. p: Som 2. p.
7. p: Som 3. p.
8. p: Som 2. p.
9. p: Som 3. p.
10. p: Som 2. p
11. p: 4 r, Sett 4 m på hjelpepinne bak arbeidet, 
strikk 4 r, strikk m på hjelpepinnen rett.
12. p: Som 2. p.
Gjenta disse 12 p.

Bærestykke
Legg opp 89 (89) 97 (101) 101 (107) 113 m på 4 mm 
rundpinne med 1 tråd av hver kvalitet. Strikk frem og 
tilbake på rundpinnen.
1. p (vrangen): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til 
det gjenstår 2 m, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det gjenstår 
2 m, 2 r.
Gjenta disse 2 p, til vrangborden måler 4 cm. Avslutt 
med en p fra vrangen.
Flytt m over på en 4,5 mm rundpinne uten å strikke 
dem.
Del arbeidet til bakstykke, forstykke og ermer og 

Vendepinde med tvillingemaske 

- fra retsiden
Vip arbejdet mod dig selv. Stik højre pind ind 
i ”nakken” (bagsiden) af den underliggende 
maske forfra. Strik masken ret.  
Sæt den maske du lige har strikket (tvillinge-
masken) tilbage på venstre pind.  
Vend og strik videre, som opskriften angiver, 
stram garnet en anelse til. Når masken, som 
har en skyggetvilling, skal strikkes, strikkes 
masken og dens tvillingemaske sammen, som 
var de én maske. 

- fra vrangsiden
Stik højre pind ind i den underliggende maskes 
”nakke”, som om du skal strikke den vrang og 
strik masken vrang.  
Flyt eventuelt garnet over på arbejdets vrang-
side (afhængigt af på hvilken måde du strikker 
vrang).  
Sæt den maske, du lige har strikket (skygge-
masken), tilbage på venstre pind.  
Vend og strik videre, som opskriften angiver, 
stram garnet en anelse til. Når masken som har 
en skyggetvilling skal strikkes, strikkes masken 
og dens tvillingemaske sammen, som var de én 
maske.  
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strikk vendepinner (GRS) over bakstykket og skuld-
rene, slik:
Neste p (retten): Strikk 15 (15) 17 (19) 19 (21) 23 r, 
v-økn, sett en tråd rundt neste m (raglanm), h-økn, 
sett inn en markør, strikk 1. p i flettemønsteret over 
de neste 12 m, sett inn en markør, v-økn, sett en 
tråd rundt neste m (raglanm), h-økn, strikk 31 (31) 
35 (35) 35 (37) 39 r, v-økn, sett en tråd rundt neste 
maske (raglanm), h-økn, sett inn en markør, strikk 
7. p i flettemønsteret over de neste 12 m, sett inn en 
markør, v-økn, sett en tråd rundt neste m (raglanm), 
h-økn, strikk en tvillingmaske, snu.
2. p: Strikk vr til 1 m etter den siste merkede rag-
lanm, strikk en tvillingmaske, snu.
3. p: Strikk r til den merkede m, v-økn, 1 r (rag-
lanm), h-økn, strikk r til markøren, strikk 3. p i flet-
temønsteret til neste markør, strikk r til raglanm, v-
økn, 1 r (raglanm), h-økn, strikk r til neste raglanm, 
v-økn, 1 r (raglanm), h-økn, strikk r til markøren, 
strikk 9. p i flettemønsterett til neste markør, strikk r 
til raglanm, v-økn, 1 r (raglanm), h-økn, strikk r til og 
med tvillingmasken, strikk en ny tvillingemaske, snu. 
4. p: Strikk vr og 10. p i flettemønsterett, til og med 
tvillingmasken på venstre forstykke, strikk en ny tvil-
lingemaske, snu.
5. p: Som 3. p, men flettene strikkes ifølge den møn-
sterpinnen du har kommet til. 
6. p: Som 4. p, men flettene strikkes ifølge den møn-
sterpinnen du har kommet til.
7. p: Som 3. p. 
8. p: Som 4. p.
Fortsett slik iflg. flettesmønster, med økninger og 
tvillingmasker, til det er snudd totalt 5 ganger i hver 
side, det er nå 9 (9) 11 (13) 13 (15) 17 m igjen i 
hver side, etter siste tvillingmaske.
På de neste 4 p strikkes det 1 m etter tvillingmasken 
fra forrige p før det igjen strikker tvillingmaske og 
snur, der er nå 5 (5) 7 (9) 9 (11) 13 m igjen i hver 
side etter siste tvillingmaske.

Kun str. S (M) L (XL) og XXL
På de neste 2 p strikkes det 2 m etter tvillingmasken 
fra forrige p før det igjen strikkes tvillingmaske og 
snus, det er nå - (-) 4 (6) 6 (8) 10 m igjen i hver side 
etter siste tvillingmaske.

Kun str. (XL) og XXL
På de neste (2) 4 p strikkes det 2 m etter tvillingma-
sken fra forrige p før det igjen strikkes tvillingmaske 
og snus, det er nå - (-) - (-) - (5) 5 m igjen i hver 
side etter siste tvillingmaske.

Alle str.
Nå er vendepinnene ferdig strikket, og det skal igjen 
strikkes over alle m på pinnen.
Fortsett til det er økt raglan totalt 26 (30) 30 (32) 34 
(36) 38 ganger. Avslutt med en p fra vrangen. Det er 
nå 41 (45) 47 (51) 53 (57) 61 m på hvert forstykke, 
64 (72) 72 (76) 80 (84) 88 m på hvert erme og 83 
(91) 95 (99) 103 (109) 115 m på bakstykket = 297 
(329) 337 (357) 373 (395) 417 m totalt, inkl de 4 

merkede raglanm.
Nå deles arbeidet til bol og ermer. Notér hvilken pinne 
du har kommet til på flettemønsteret på ermene, så 
du ved hvilken pinne du skal fortsette med når du 
starter å strikke ermene.

Bol
Neste p (retten): Strikk rett til og med raglanm, sett 
alle ermemasker frem til neste raglanm på en tråd, 
legg opp 8 (8) 10 (12) 16 (16) 16 nye m med strikket 
opplegg, strikk raglanm, og alle bakstykket masker 
og neste raglanm r, sett alle ermemaskene frem til 
neste raglanm på en tråd, legg opp 8 (8) 10 (12) 16 
(16) 16 nye m, strikk raglanm og alle forstykkets m 
r = 185 (201) 213 (229) 245 (259) 273 m totalt på 
bolen

Fortsett videre opp i glattstrikk til arbeidet måler 52 
(52) 53 (55) 57 (58) 58 cm målt midt bak fra op-
pleggskanten på vrangborden i nakken. Avslutt med 
en p fra retten.
Neste p (vrangen): Strikk 7 (9) 10 (11) 13 (15) 17 
vr, sett inn en markør, 33 (33) 33 (37) 37 (37) 37 vr, 
sett inn en markør, strikk vr frem til de siste 40 (42) 
43 (48) 50 (52) 54 m, sett inn en markør, strikk 33 
(33) 33 (37) 37 (37) 37 vr, sett inn en markør, strikk 
vr ut pinnen. 

Lomme
Neste p (retten): Strikk r til første markør, flytt mar-
kør, strikk r til neste markør, snu arbeidet.
Strikk glasttrikk over de 33 (33) 33 (37) 37 (37) 37 
m i mellom de 2 markørene, til lommen måler 35 cm. 
Avslutt med en p fra vrangen.
Strikk 5 cm, 1 vr, 1 r. Avslutt med en p fra vrangen.
Neste p (retten): Strikk r over lommem, fortsett i r 
over de hvilene m på for- og bakstykke frem til den 
siste markør på pinnen. Snu arbeidet og strikk den 
andre lommen som den første. Avslutt med en p fra 
vrangen. Snu arbeidet og strikk r ut pinnen.
Neste p: Strikk vr til markøren, *flytt markør, strikk 
lommemaskene, slik (1 r, 1 vr), flytt markør*, strikk 
vr til neste markør, gjenta fra * til *, strikk vr ut pin-
nen.

Fortsett videre i glattstrikk og med (1 r, 1 vr) på lom-
memaskene, til lommen måler 5 cm fra samlingen av 
arbeidet. På siste pinne med 1 r, 1 vr, fjernes markø-
rerne underveis.
Fortsett videre i glattstrikk, til arbeidet måler 20 (21) 
21 (22) 24 (26) 26 cm fra øverste lommekant, avslutt 
med en p fra vrangen.
Neste p (retten): 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til 
det gjenstår 2 m, 2 r.
Neste p: 1 vr, *1 vr, 1 r* gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, 2 vr.
Gjenta disse 2 p til vrangborden måler 8 cm. Avslutt 
med en p fra vrangen.

Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger 
bredden på vrangborden. Fell av med italiensk avfel-
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ling slik: Bruk en stoppenål uten spiss. 
1. Stikk nålen inn i 1. m på venstre p som om den 
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom. 
2. Stikk nålen inn mellom 1. og 2. m fra baksiden og 
ut på forsiden. 
3. Stikk nålen igjennom 2. m, fra forsiden og ut på 
baksiden. 
4. Stikk nålen inn i 1. m som om den skulle strikkes 
rett og ta m av pinnen. 
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mod ven-
stre, i 2. maskes fremre maskeledd, trekk garnet 
igjennom. 
6. Stikk nålen inn i 1. m som om den skulle strik-
kes vr og ta m av pinnen. Gjenta pkt. 2-6 til det er 1 
(vrang)m igjen på venstre p. 
Avslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen inn fra høyre mot venstre 
i den første felte m, trekk garnet igjennom. 
8. Som punkt 6. Alle masker er felt. Fest tråden godt.

Ermer
Bruk 4,5 mm rundpinne, start midt i bunnen av er-
mehullet og strikk opp 4 (4) 5 (6) 8 (8) 8 m frem til 
de hvilende m, strikk de hvilende ermemaskene r, og 
fortsett flettemønsteret mellom markørene, strikk opp 
ytterligere 4 (4) 5 (6) 8 (8) 8 m, frem til midten av 
ermehullet. Sett inn en markør ved starten av omg = 
72 (80) 82 (88) 96 (100) 104 m.

Kun str. L (XL) og XXL 
Strikk 10 omg glattstrikk og flettemønster. 
Neste p (retten): 1 r, 2 r sammen, strikk r og flet-
temønster, til det gjenstår 3 m, v-innt, 1 r. Gjenta 
denne fellingen for hver - (-) - (8) 5 (5) 4 cm totalt- 
(-) - (3) 6 (6) 8 ganger = - (-) - (82) 84 (88) 88 m 
på pinnen.

Alle str.
Fortsett i glattstrikk og fletteemønster, til ermet måler 
38 (38) 38 (39) 40 (41) 41 cm fra ermehullet. Avslutt 
med en p fra vrangen. 
Neste omg: 2 (0) 1 (1) 2 (0) 0 r, *2 r sammen*, 
gjenta fra * til *, til det er 2 (0) 1 (1) 2 (0) 0 m igjen, 
2 (0) 1 (1) 2 (0) 0 r = 38 (40) 42 (42) 44 (44) 44 m.
Bytt til 4 mm rundpinne.
Neste omg: Strikk vrangbord *1 r, 1 vr*, gjenta fra * 
til * omg rundt.
Gjenta denne omg til vrangborden måler 5 cm. Fell av 
med italiensk avfelling, slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger 
bredden på vrangborden. Fell av med italiensk avfel-
ling slik: Bruk en stoppenål uten spiss. 
1. Stikk nålen inn i 1. m på venstre p som om den 
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom. 
2. Stikk nålen inn mellom 1. og 2. m fra baksiden og 
ut på forsiden. 
3. Stikk nålen igjennom 2. m, fra forsiden og ut på 
baksiden. 
4. Stikk nålen inn i 1. m som om den skulle strikkes 
rett og ta m av pinnen. 
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mod ven-

stre, i 2. maskes fremre maskeledd, trekk garnet 
igjennom. 
6. Stikk nålen inn i 1. m som om den skulle strik-
kes vr og ta m av pinnen. Gjenta pkt. 2-6 til det er 1 
(vrang)m igjen på venstre p. 
Avslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen inn fra høyre mot venstre 
i den første felte m, trekk garnet igjennom. 
8. Som punkt 6. Alle masker er felt. Fest tråden godt.

Strikk et tilsvarende erme.

Knappestolpe – venstre forstykke
Start øverst i hjørnet på halskanten og strikk opp 
med 4 mm rundpinne og en tråd av hver kvalitet ca. 
3 m for hver 4 p langs retten av venstre forstykke, 
totalt 151 (151) 153 (155) 159 (169) 169 m.
1. p (vrangen): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til 
det gjenstår 2 m, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det gjenstår 
2 m, 2 r.
Gjenta 1. og 2. p 4 ganger til. 
Fell av vrangbord på neste p (vrangen).

Knappehullstolpe - høyre forstykke
Strikk opp med 4 mm rundpind og 1 tråd av hver 
kvalitet 151 (151) 153 (155) 159 (169) 169 m langs 
retten av høyre forstykke, start nederst i hjørnet på 
vrangborden.
1. p (vrangen): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til 
det gjenstår 2 m, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det gjenstår 
2 m, 2 r.
Gjenta 1. og 2. p ytterligere 1 gang. Gjenta 1. p enda 
1 gang.
6. p (knappehullpinne) (retten): Strikk 2 (2) 4 (6) 10 
(2) 2 m som m viser *strikk knappehull over de neste 
2 m (se forklaring øverst), strikk til det er 14 (14) 14 
(14) 14 (16) 16 m på p etter knaphullet*, gjenta fra 
* til *, til det er 5 m igjen, strikk det siste knappehul-
let, strikk pinnen ut som m viser.
Strikk ytterligere 3 p vrangbord. 
Fell av i som m viser på neste p (vrangen).

Montering
Fest alle løse tråder og sy i knapper. Sy lommenes 
sider sammen og fest hjørnene i lommeposen for-
siktig fast på innsiden av jakken. Sy knappestolpene 
fast med loddrette madrass-sting, ved å sy igjennom 
de ytterste vrangm i hver side av kanten. Bruk 1 tråd 
Tilia. Har det blitt hull øverst på lommene, sy disse 
pent sammen fra vrangen.
Vask jakken ifølge anvisning på banderolene, dra/
blokk den til rikige mål og la den ligge flatt å tørke.


