
Annika - en sød og feminin cardigan til piger

Design: Sanne Bjerregaard
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Annika er en sød og feminin cardigan med 
snoninger ned langs ærmerne, strikket i en 
lækker blød kombination af vores Merci og 
Tilia garner.
For Sanne Bjerregaard er Astrid Lindgrens 
vidunderlige univers er en evig kilde til inspi-
ration, og især Pippi-fortællingerne fascinerer. 
Pippi’s sweater blev som Pippi selv: Farveglad 
og temmelig skør, mens Tommy og Annika fik 
hver en lidt mere forsigtig trøje, som passer 
fint til de 2 søskende der måbende kigger på 
Pippis skøre indfald. 

1. udgave - august 2019 © Filcolana A/S

Materialer
100 (100) 150 (150) 200 (200) g Merci fra Filcolana i 
farve 1090 (White)
50 (75) 75 (100) 100 (100) g Tilia fra Filcolana i farve 
255 (Limelight)
Rundpind 3 mm og 4 mm, 60 eller 80 cm, strømpep 
3 og 4 mm (strømpep kan udelades hvis der strikkes 
magic loop med rundpinde i stedet).
5 (6) 6 (6) 7 (7) knapper

Størrelser 
1 år/80 cl (2 år/92 cl) 4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 
år/128 cl (10 år/140 cl)

Mål
Passer til brystvidde: 50-52 (53-55) 56-58 (59-61) 
62-64 (65-68) cm 
Overvidde: 58 (61) 64 (68) 71 (75) cm
Længde (målt midt bag): 31 (35) 41 (43) 47 (50) cm

Strikkefasthed
21 m og 31 p i glatstrik på p 4 mm med 1 tråd Merci 
og 1 tråd Tilia holdt sammen = 10 x 10 cm.
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1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til 
*, til de sidste 2 m, 1 vr, 1 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2 
m, 1 r, 1 r.
Gentag disse 2 p, til ribben måler 2 (2) 3 (3) 3 (3) 
cm, slut med en p fra retsiden.

Bryd den ene tråd Tilia og sæt 1 tråd Merci til arbej-
det, så der nu strikkes med 1 tråd af hver kvalitet.
Skift til rundpind 4 mm og strik 1 p med indtagninger 
således:
Str. 1 år: 9 vr, *2 vr sm, 9 vr*, gentag fra * til * pin-
den ud = 69 m.
Str. (2) og 4 år: 8 vr, *2 vr sm, 7 vr*, gentag fra * til 
*, slut med 2 vr sm, 8 vr = 73 m.
Str. (6), 8 og (10) år: 7 vr, *2 vr sm, 8 vr*, gentag 
fra * til *, slut med 2 vr sm, 6 vr = 77 m.

Alle str.
Nu inddeles arbejdet til ryg, forstykker og ærmer og 
der strikkes forkortede rækker. Næste p (retsiden): 
Strik 9 (10) 10 (11) 11 (11) r, v-udt, marker næste 
m og strik den r (raglanm), h-udt, indsæt en markør, 
strik 1. p i snoningsmønsteret over de næste 12 m, 
indsæt en markør, v-udt, marker næste m og strik 
den r (raglanm), h-udt, strik 23 (25) 25 (27) 27 (27) 
r, v-udt, marker næste m og strik den r (raglanm), h-
udt, indsæt en markør, strik 7. p i snoningsmønsteret 
over de næste 12 m, indsæt en markør, v-udt, marker 
næste m og strik den r (raglanm), h-udt, strik en tvil-
lingemaske, vend.
2. p: Strik vr til 1 m efter den sidst markerede rag-
lanm, strik en tvillingemaske, vend.
3. p: Strik r til den markerede raglanm, v-udt, 1 r 
(raglanm), h-udt, strik r til markøren, strik 3. p i sno-
ningsmønsteret til næste markør, strik r til raglanm, 
v-udt, 1 r (raglanm), h-udt, strik r til næste raglanm, 
v-udt, 1 r (raglanm), h-udt, strik r til markøren, strik 
9. p i snoningsmønsteret til næste markør, strik r 
til raglanm, v-udt, 1 r (raglanm), h-udt, strik r til 
og med tvillingemasken, strik en ny tvillingemaske, 
vend. 
4. p: Strik vr til og med tvillingemasken på venstre 
forstykke, strik en ny tvillingemaske, vend.
5. p: Som 3. p, dog strikkes snoningerne ifølge de 
mønsterpinde du er nået til. 
6. p: Som 4. p.
7. p: Som 3. p. 
8. p: Som 4. p.

Kun str (2) og 4 år
Gentag 5. og 6. p yderligere 1 gang.

Alle str.
9. p: Som 3. p, blot strikkes der til og med 1 m efter 
tvillingemasken, strik en ny tvillingemaske, vend. 
10. p: Som 4. p, blot strikkes der til og med 1 m ef-
ter tvillingemasken, strik en ny tvillingemaske, vend. 
11. p: Som 9. p. 
12. p: Som 10. p. 

Arbejdsgang 
Annika er strikket oppefra og ned, med snoning på 
skulderen og ned langs ærmet. Alle ribkanter er strik-
ket med 2 tråde Tilia, mens resten af arbejdet strik-
kes med 1 tråd Tilia og 1 tråd Merci holdt sammen.

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 
Vendestrik med tvillingemaske - se side 4
Løkkeopslag - se nedenfor

Snoning (strikkes over 12 m):
1. p (retsiden): Strik ret.
2. p: Strik vr.
3. p: Strik ret.
4. p: Strik vr.
5. p: Sæt 4 m på hjælpepind foran arb, strik 4 r, strik 
m på hjælpepinden ret, 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, sæt 4 m på hjælpepind bag arb, strik 4 r, 
strik m på hjælpepinden ret.
12. p: Som 2. p.
Gentag disse 12 p.

Bærestykke
Slå 75 (81) 81 (85) 85 (85) m op på rundpind 3 mm 
med 2 tråde Tilia. Strik frem og tilbage på rundpin-
den.

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.

Særlige teknikker: Løkkeopslag
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Kun str. (6) 8 og (10) år
Gentag 9. og 10. p yderligere 1 gang.

Alle str.
13. p: Som 3. p, til og med tvillingemasken, strik r 
pinden ud.
14. p: som 4. p, til og med tvillingemasken, strik vr 
pinden ud.

Alle vendinger er nu foretaget. 

Fortsæt i glatstrik over alle m, med udtagninger som 
hidtil på alle retsidepinde og snoningsmønster imel-
lem markørerne på ærmerne, til der er 25 (27) 28 
(30) 31 (33) m på hvert forstykke, 44 (46) 50 (50) 
52 (56) m på hvert ærme og 55 (59) 61 (65) 67 (71) 
m på ryggen, slut med en p fra vrangsiden.

Krop
Nu inddeles arbejdet til krop og ærmer, notér hvilken 
pind du er nået til på ærmets snoningsmønster, så du 
ved hvilken pind du skal fortsætte med når ærmerne 
påbegyndes:
Næste p (retsiden): Strik ret til og med raglanma-
sken, sæt alle ærmemasker frem til næste raglanma-
ske på en tråd, slå 6 (6) 7 (7) 8 (8) m op med løkke-
opslagning, strik raglanmasken, alle ryggens masker 
og næste raglanmaske ret, sæt alle ærmemaskerne 
frem til næste raglanmaske på en tråd, slå 6 (6) 7 (7) 
8 (8) m op med løkkeopslagning, strik raglanmasken 
og alle forstykkets m ret = 121 (129) 135 (143) 149 
(157) m.
Fortsæt i glatstrik, til kroppen måler 15 (18) 21 (23) 
26 (28) cm fra ærmegabet, slut med en p fra vrang-
siden.
Bryd Merci-tråden og sæt yderligere 1 tråd Tilia til 

arbejdet, så der strikkes med 2 tråde Tilia. Skift til 
rundp 3 mm.
Næste p (retsiden): 
Str. 1 år: 11 r, *v-udt, 9 r*, gentag fra * til *, til de 
sidste 11 m, v-udt, 11 r = 133 m.
Str. 2 år: *10 r, v-udt*, gentag fra * til *, til de sidste 
9 m, 9 r = 141 m.
Str. 4 år: *9 r, v-udt*, gentag fra * til *, til de sidste 
9 m, 9 r = 149 m.
Str. 6 år: 7 r, *v-udt, 10 r*, gentag fra * til *, til de 
sidste 6 m, v-udt, 6 r = 157 m.
Str. 8 år: *10 r, v-udt*, gentag fra * til *, til de sidste 
9 m, 9 r = 163 m.
Str. 10 år: 11 r, *v-udt, 9 r*, gentag fra * til *, til de 
sidste 11 m, v-udt, 11 r = 173 m.

Alle str.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til 
*, til de sidste 2 m, 1 vr, 1 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2 
m, 1 r, 1 r.
Gentag disse 2 p, til der er strikket 4 (4) 5 (5) 5 (5) 
cm, slut med en pind fra retsiden.
Luk af i rib på næste p (på vrangsiden).

Ærmer
Begynd midt i bunden af ærmegabet med rundp 4 
mm (hvis du strikker magic loop) eller strømpepinde 
4 mm, og strik 4 (4) 4 (4) 5 (5) m frem til de hvilen-
de m, strik de hvilende ærmemasker ret, samt sno-
ningsmønster mellem mærkerne, og strik yderligere 
4 (4) 4 (4) 5 (5) m op, frem til midten af ærmegabet. 
Indsæt et omgangsmærke.
1. omg: Strik 3 (3) 3 (3) 4 (4) r, 2 r sm, strik ret til 
de sidste 5 (5) 5 (5) 6 (6) m, 2 r sm, strik ret omgan-
gen ud = 50 (52) 56 (56) 60 (64) m.
Fortsæt lige op i glatstrik og snoningsmønster, til ær-
met måler 17 (20) 22 (25) 27 (29) cm.
Bryd Merci-tråden og sæt yderligere 1 tråd Tilia til 
arbejdet. Strik ærmeribben med 2 tråde Tilia.
Næste omg: 1 (2) 1 (1) 0 (2) r, *1 r, 2 r sm*, 
gentag fra * til *, til der er 1 (2) 1 (1) (0) 0 (2) m 
tilbage, 1 (2) 1 (1) 0 (2) r = 34 (36) 38 (38) 40 (44) 
m.
Skift til rundpind 3 mm.
Næste omg: Strik rib (1 r, 1 vr) omg rundt.
Gentag den denne omgang, til ribben måler 4 cm. Luk 
af i rib på næste omgang.

Strik det andet ærme tilsvarende.

Knapkant – venstre forstykke
Begynd øverst i hjørnet på halskanten med p 3 mm 
og 2 tråde Tilia. Strik ca. 4 m op for hver 5 p langs 
retsiden af forstykket, i alt 69 (79) 93 (99) 109 (121) 
m.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til 
*, til sidste m, 1 vr.
2. p: 1 r *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til sidste m, 1 
r.
Gentag 1. og 2. p yderligere 4 gange. Luk af i rib på 
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næste p (vrangsiden).

Knaphulskant - højre forstykke
Med p 3 mm og 2 tråde Tilia, strikkes der 69 (79) 93 
(99) 109 (121) m op langs retsiden af højre forstyk-
ke, begynd nederst i hjørnet på ribkanten.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til 
*, til sidste m, 1 vr.
2. p: 1 r *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til sidste m, 1 
r.
Gentag 1. og 2. p yderligere 1 gang. Gentag 1. p 
yderligere 1 gang.
6. p (knaphulspind) (retsiden): 1 r, 6 (2) 6 (2) 6 
(6) m rib, *v-indt, slå om p 2 gange, 2 vr sm, strik 10 
(10) 12 (14) 12 (14) m rib*, gentag fra * til *, til der 
er 6 m tilbage, v-indt, slå om p 2 gange, 2 vr sm, 2 r.
7. p: Som 1. p, blot strikkes der 1 vr og 1 dr r i om-
slagene fra forrige p.
Strik yderligere 3 p rib. Luk af i rib på næste p 
(vrangsiden).

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 (tvillingema-
sken) tilbage på venstre pind. 
Vend og strik videre, som opskriften angiver, stram 
garnet en anelse til. Når masken, som har en skyg-
getvilling, skal strikkes, strikkes masken og dens 
tvillingemaske sammen, som var de én maske.

Tvillingemaske 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 vrangside*. 
Sæt den maske, du lige har strikket (skyggema-
sken), tilbage på venstre pind. 
Vend og strik videre, som opskriften angiver, stram 
garnet en anelse til. Når masken som har en skyg-
getvilling skal strikkes, strikkes masken og dens 
tvillingemaske sammen, som var de én maske.
*Afhængigt af på hvilken måde du strikker vrang.

Særlige teknikker: Vendepinde med tvillingemaske

Montering
Hæft ender og sy knapper i.
Vask trøjen forsigtigt, træk den ud til rette mål og lad 
den ligge fladt til tørre.


