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Amelia er en lille letstrikket cardigan i let A-
facon til de allermindste. Cardiganen har fine 
glimmerdetaljer langs halskant og ærmekan-
ter. Amelia er let at forlænge eller forkorte i 
både krops- og ærmelængde.
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Materialer
(100) 100 (150) 150 g Anina fra Filcolana i farve 356 
(Woodland Dawn)
En rest Paia fra Filcolana i farve 704 (Peach Shimmer)
Rundpind 2,5 mm og 3 mm, 60 cm
2 maskemarkører og restegarn til markering af rag-
lanmasker
(5) 5 (6) 6 (8) knapper

Størrelser 
(3 mdr/62 cl) 6 mdr/68 cl (9 mdr/72 cl) 1 år/80 cl (2 
år/92 cl)

Mål
Passer til brystvidde: (41-45) 46-49 (50-53) 54-57 
(58-61) cm
Overvidde: (48) 52 (55) 59 (63) cm
Længde (målt midt bag, inkl. halskant): (25) 28 (31) 
34 (37) cm
Ærmelængde (målt under ærmet): (15,5) 16,5 (18) 
19 (21) cm

Strikkefasthed
29 m og 39 p i glatstrik på 3 mm med Anina = 10 x 
10 cm

Beskrivelse
Amelia er en lille letstrikket cardigan, i let A-facon, 
med fine glimmerdetaljer langs halskant og ærme-
kanter.
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Arbejdsgang 
Amelia strikkes oppefra og ned, med raglanudtagnin-
ger der dannes af et nemt lille hulmønster. Amelia er 
let at forlænge eller forkorte i både krops- og ærme-
længde.

Særlige forkortelser
v-udt: Før venstre pind, med retning fra forsiden og 
væk fra dig selv, ind i lænken mellem to m, tag for-
sigtigt lænken op på pinden og strik den drejet ret. 
h-udt: Før venstre pind, med retning fra bagsiden og 
ind mod dig selv, ind i lænken mellem to masker, tag 
forsigtigt lænken op på pinden og strik den ret.
v-indt: Stik højre p ind i 1. m som skulle den strik-
kes r, lad m blive på pinden, før derefter højre pind 
ind i bagerste maskeben på 2. m og strik ret igennem 
begge m, lad begge m glide af pinden.

Særlige teknikker 
Vendepinde (German Short Rows): Strik til det sted, 
hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. m vr 
løs af med garnet foran masken (mod din selv). Før 
garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller 
væk fra dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en 
dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den 
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som 
arbejdet viser).

Tip
Paia trævler nemt i enderne. Slå en enkelt knude på 
enden af Paia-tråden og stram godt til, så trævler trå-
den ikke og du kan stadig nemt trække den igennem 
nålens øje og strikketøjet.

Raglanmønster
1. p (retsiden): *Strik ret til den markerede m, slå 
om p, 1 r (markeret m), slå om p*, gentag fra * til *, 
efter sidste markerede m strikkes r pinden ud. 
2. p: Strik vr pinden ud.
3. p: *Strik ret til 1 m før den markerede m, slå om 
p, 1 r, 1 r (den markerede m), 1 r, slå om p*, gentag 
fra * til *, efter sidste markerede m strikkes r pinden 
ud. 
4. p: Strik vr pinden ud.
Gentag 1.-4. p.

Bærestykke
Slå (75) 77 (83) 83 (83) m op på rundpind 2,5 mm 
med Anina. Strik frem og tilbage på rundpinden.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 dr vr, 1 dr r*, gentag fra * 
til *, til de sidste 2 m, 1 dr vr, 1 vr.
2. p: 1 r, *1 dr r, 1 dr vr*, gentag fra * til *, til de 
sidste 2 m, 1 dr r, 1 r.
Gentag disse 2 p, og strik 7 p drejet rib, sidste p er 
fra vrangsiden.
Skift til p 3 mm.
Bryd ikke garnet, men sæt 2 tråde Paia til arbejdet og 
strik 2 p r. Bryd Paia og slå en stram knude på garn-
enderne så de ikke trævler.
Sæt igen Anina til arbejdet og inddel arbejdet såle-
des:

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

Løkkeopslag

Næste p (retsiden): (14) 14 (14) 14 (14) r, slå om p, 
(10) 11 (13) 13 (13) r, slå om p, (27) 27 (29) 29 (29) 
r, slå om p, (10) 11 (13) 13 (13) r, slå om p, (14) 14 
(14) 14 (14) r = (79) 81 (87) 87 (87) m.
På næste p begyndes raglanmønster og vendepinde 
for at gøre nakken højere.
Næste p (vrangsiden): Strik vr til første omslag, strik 
omslaget vr og marker denne m, *strik vr til næ-
ste omslag, strik omslaget vr og marker denne m*, 
gentag fra * til * til sidste omslag er strikket vr og 
markeret, strik 2 vr, vend.
Næste p: 1 vendemaske, strik iflg 1. p i raglanmøn-
ster til 2 m efter den sidste markerede m, vend.
Næste p: 1 vendemaske, strik iflg 2. p i raglanmøn-
ster til og med vendemasken fra forrige p, strik 2 vr, 
vend.
Næste p: 1 vendemaske, strik iflg 3. p i raglanmøn-
ster til og med vendemasken fra forrige p, strik 2 r, 
vend.

Fortsæt således iflg raglanmønster og med vendepin-
de, til der er vendt i alt 5 gange i hver side, der er nu 
4 m tilbage i hver side, efter sidste vending.
På de næste 2 p strikkes der 3 m efter vendemasken 
fra forrige p inden der igen vendes, der er nu 1 m 
tilbage i hver side efter sidste vendemaske.

Vendepindene er nu færdigstrikkede og der fortsættes 
herefter over alle m på pinden.
Strik til der er i alt (8) 9 (10) 11 (12) ”vinkler” i rag-
lanmønsteret, slut med mønsterets 4. p, som er en 
p fra vrangsiden, der er nu (30) 32 (34) 36 (38) m 
på hvert forstykke, (42) 47 (53) 57 (61) m på hvert 
ærme og (59) 63 (69) 73 (77) m på ryggen = (207) 
225 (247) 263 (279) m i alt, inkl de 4 markerede m.

Næste p (retsiden): *Strik r til den markerede m, slå 
om p, 1 r, sæt de næste (42) 47 (53) 57 (61) m på 
en maskeholder til ærme, slå (1) 2 (2) 3 (4) m op 
med løkkeopslagning, indsæt en sidemarkør, slå (1) 2 
(2) 3 (4) m op med løkkeopslagning, 1 r, slå om p*, 
gentag fra * til * yderligere 1 gang, strik r pinden ud 
= (131) 143 (153) 165 (177) m. 
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Krop
Strik 3 p glatstrik.
Næste p (retsiden): *Strik glatstrik til 1 m før side-
markøren, v-udt, 1 r, flyt markør*, gentag fra * til *, 
strik r pinden ud.
Strik 3 p glatstrik
Næste p (retsiden): *Strik glatstrik til 1 m efter si-
demarkøren, h-udt*, gentag fra * til *, strik r pinden 
ud.
Strik disse 8 p, i alt (3) 3 (4) 5 (5) gange, til der er 
(143) 155 (169) 185 (197) m på pinden.
Fortsæt lige op i glatstrik, til arbejdet måler (12) 14 
(16) 18 (20) cm fra ærmegabet, slut med en p fra 
vrangsiden.
Strik 8 p drejet rib som til halskanten, slut med en p 
fra vrangsiden.
Luk af i almindelig rib som maskerne viser. 

Venstre forkant
Med p 2,5 mm strikkes der fra retsiden m op langs 
venstre forkant, således: Strik ca. 4 m op for hver 5 
rækker, i alt (75) 85 (93) 103 (113) m.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 dr vr, 1 dr r*, gentag fra * 
til * til de sidste 2 m, 1 dr vr, 1 vr.
2. p: 1 r, *1 dr r, 1 dr vr*, gentag fra * til * til de 
sidste 2 m, 1 dr r, 1 r.
Gentag disse 2 p, til der er strikket 6 p, sidste p er fra 
retsiden.
Luk af i rib på næste p.

Højre forkant
Med p 2,5 mm strikkes der fra retsiden m op langs 
højre forkant, således: Strik ca. 4 m op for hver 5 
rækker, i alt (75) 85 (93) 103 (113) m.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 dr vr, 1 dr r*, gentag fra * 
til * pinden ud, strik sidste m vr.
2. p: 1 r, *1 dr vr, 1 dr r*, gentag fra * til * pinden 
ud, strik sidste m r.
Gentag 1. p yderligere 1 gang.
4. p (retsiden, knaphulspind): Strik (4) 6 (6) 6 (8) m 
dr rib, *2 vr sm, slå om p 2 gange, 2 r sm, strik (12) 
14 (12) 14 (10) m dr rib*, gentag fra * til *, til der er 
7 m tilbage, 2 vr sm, slå om p 2 gange, 2 r sm, 3 m 
dr rib.
Næste p: Som 1. p, men strik omslagene således: 1 
dr r i første omslag og 1 vr i andet omslag.
6. p: Som 2. p.
Luk af i rib på næste p.

Ærmer
Med rundpind 3 mm strikkes der m op i bunden af 
ærmegabet, således:
Slå 1 m op på pinden, begynd midt i ærmegabet og 
strik (1) 2 (2) 3 (4) m op frem til de hvilende m, strik 
disse r og strik yderligere (1) 2 (2) 3 (4) nye m i den 
anden side af ærmegabet, slå 1 m op med løkkeop-
slagning = (46) 53 (57) 65 (71) m.
Strik glatstrik frem og tilbage på rundpinden således:

Kun str 1 og (2) år
Strik 9 p glatstrik. 

Næste p (retsiden): 1 r, 2 r sm, strik r pinden ud.
Strik 9 p glatstrik.
Næste p (retsiden): Strik r til de sidste 3 m, v-indt, 1 
r. 
Gentag disse 20 p yderligere (-) - (-) 1 (2) gange = 
(-) - (-) 61 (65) m på pinden. 

Alle str.
Strik glatstrik til ærmet måler (13) 14 (16) 17 (19) 
cm fra ærmegabet, slut med en p fra vrangsiden, 
bryd ikke garnet.
Sæt Paia til arbejdet.

Kun str 3 mdr.
Strik 2 p r.

Kun str. 6 mdr (9 mdr) 1 år (2 år)
Næste p (retsiden): (-) 8 (1) 6 (0) r, *2 r sm, (-) 7 
(6) 3 (3) r*, gentag fra * til * pinden ud. = (-) 48 
(50) 50 (52) m.
Strik 1 p r.

Alle str. 
Bryd Paia og slå en stram knude på hver garnende.
Skift til p 2,5 mm.
Strik ærmekantens rib færdig med Anina, således: 1 
r, *1 dr vr, 1 dr r*, gentag fra * til *, til sidste m, 1 r.
Gentag denne p, til der er strikket 8 p rib, sidste p er 
fra vrangsiden.

Luk af med italiensk aflukning således:
Bryd garnet med en længde der er ca. 3 gange om-
kredsen af ribben. 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 
bagsiden. 
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 ven-
stre, 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 ven-
stre p. 
Afslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod ven-
stre, i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

Strik det andet ærme tilsvarende.

Montering
Sy ærmesømmene sammen fra retsiden med madras-
sting. Sy knapper i og hæft ender. Vask trøjen ifølge 
anvisning på banderolen og lad den liggetørre fladt på 
et håndklæde.


