
Pixi - en fantastisk farverig cardigan

Design: Sanne Bjerregaard
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I vores seneste kollektion havde Sanne Bjer-
regaard designet den fineste, farverige Pippi 
til pigerne. Men selvfølgelig skal vi voksne 
kvinder også kunne strikke os en skøn, farve-
rig sweater eller cardigan inspireret af Pippis 
fantastiske verden. Det er blevet til Petra og 
Pixi. Petra er en kort, lidt vid sweater, mens 
Pixi er en kort cardigan med god overvidde.
Til Pixi er der er brugt fire forskellige Filco-
lana-garnkvaliteter, sammensat så de sam-
men med forskellige strukturmønstre skaber 
variation i striberne: Lodne, blanke og glit-
rende striber. Pixi er strikket oppefra og ned, 
så trøjen er nem at regulere i både krops- og 
ærmelængde.
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Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana
Fv A (Bundfarve): (300) 300 (350) 400 (400) g fv 
255 (Limelight)
Arwetta Classic fra Filcolana
Fv B: (100) 100 (100) 100 (100) g fv 251 (Electric 
Yellow)
Fv C: (100) 100 (100) 100) (100) g fv 196 (French 
Vanilla)
Fv D: (50) 50 (50) 50 (50) g fv 136 (Mustard)
Tilia fra Filcolana
Fv E: (25) 25 (50) 50 (50) g fv 136 (Mustard)
Fv F: (25) 25 (50) 50 (50) g fv 352 (Red Squirrel)
Paia fra Filcolana
Fv G: (50) 50 (50) 50 (75) g fv 703 (Gold Shimmer)

Rundpind 4,5 mm og 5 mm, 80 cm
2 sikkerhedsnåle eller markører
Restegarn til opslagning.
6 knapper (alle str.)
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Note til garnvalg
Der kan sagtens byttes rundt mellem garnkvaliteterne
1 tråd Peruvian Highland Wool = 
Arwetta Classic strikket med 2 tråde, eller
Paia/Tilia strikket med hver 3 tråde
OBS: Hvis der byttes rundt på kvaliteterne kan det 
betyde større eller mindre garnforbrug i de enkelte 
kvaliteter.

Størrelser 
(S) M (L) XL (XXL)

Mål
Passer til brystvidde: (85-92) 93-99 (100-108) 109-
116 (117-126) cm.
Overvidde: (100) 106 (118) 127 (135) cm
Længde: (52) 53 (57) 58 (60) cm
Ærmelængde (målt fra skuldermasken): (59) 61 (62) 
63 (64) cm

Strikkefasthed
18 m og 26 p i glatstrik på p 5 mm med Peruvian 
Highland Wool = 10 x 10 cm.
Mønsterrapportens første 30 p måler 10 cm i højden.

Beskrivelse
Pixi er en kort cardigan med god overvidde. Der er 
brugt 4 forskellige Filcolana garnkvaliteter, sammen-
sat så de sammen med forskellige strukturmønstre 
skaber variation i striberne, lodne, blanke, uldne, 
osv. Da der veksles mellem tynde og tykke garner, 
strikkes der skiftevis med 1, 2 eller 3 tråde i samme 
garn, afhængig af kvaliteten. Pixi er strikket oppefra 
og ned, så trøjen er nem at regulere i både krops- og 
ærmelængde.

Vip arbejdet mod dig selv. Stik højre pind ind i 
”nakken” (bagsiden) af den underliggende ma-
ske forfra og strik r (se illustration nedenfor), 
strik 1. m på venstre p r.

Tvillingeudtagning

Arbejdsgang 
Pixi strikkes oppefra, med vendepinde for at gøre 
nakken højere, og udtagninger på skuldrene. Ær-
merne strikkes i samme arbejdsgang ned til bunden 
af ærmegabet, hvor ærmemaskerne sættes til hvil og 
kroppen strikkes færdig.

Særlige forkortelser
v-udt: Venstrevendt retudtagning: Før venstre pind, 
med retning fra forsiden og væk fra dig selv, ind i 
lænken mellem to m, tag forsigtigt lænken op på pin-
den og strik den drejet ret. 
h-udt: Højrevendt retudtagning: 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.
hvr-udt: Højrevendt vrangudtagning: 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 vrang.
vvr-udt: Venstrevendt vrangudtagning: Før venstre 
pind, med retning fra forsiden og væk fra dig selv, ind 
i lænken mellem to m, tag forsigtigt lænken op på 
pinden og strik den drejet vrang. 
tv-udt: Tvillingeudtagning – se illustration ovenfor.

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 (væk fra 
dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en dob-
beltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den 
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som 
arbejdet viser).

Knaphul: Strik fra retsiden rib til hvor knaphullet skal 
være: Flyt de næste 2 m over på højre p uden at 
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strikke dem, træk højre pinds 2. m over 1. m (som 
ved almindelig aflukning), flyt første m på venstre 
p over på højre p og træk igen 2. m over 1. m, der 
er nu lukket 2 m af, flyt m efter aflukningen over på 
venstre p. Vend og slå 3 nye m med teknikken strik-
keopslagning, vend arb tilbage til retsiden, flyt 1. m 
på højre p over på venstre p og strik de 2 første m 
på venstre pind sammen, ret eller vr som det passer 
i ribmønsteret. Fortsæt i rib til næste knaphulsplace-
ring.

Skulderudtagninger - fra retsiden: 
Strik til skuldermasken: Læg lænken mellem m op på 
venstre p (stik pinden ind under lænken fra bagsiden 
mod forsiden) og strik lænken r (h-udt), 1 r (skulder-
masken), læg lænken mellem m op på venstre p (stik 
pinden ind under lænken fra forsiden mod bagsiden) 
og strik lænken dr r (v-udt).
Skulderudtagninger - fra vrangsiden:
Strik til skuldermasken: Læg lænken mellem m op på 
venstre p (stik pinden ind under lænken fra forsi-
den mod bagsiden) og strik vr i bagerste lænkeben, 
1 vr (skuldermasken), læg lænken mellem m op på 
venstre p (stik pinden ind under lænken fra bagsiden 
mod forsiden) og strik lænken vr.

Bemærk: Skulderudtagninger foretages på både 
retsiden og vrangsiden af hver skuldermaske når der 
strikkes frem og tilbage, til det anviste antal udtag-
ninger er foretaget.

Bærestykke
Slå (48) 48 (50) 51 (52) m op med restegarnet på 
rundpind 4,5 mm og strik 2 p ret. 
Sæt Fv A til arbejdet og strik 3 p glatstrik (1. p er 
vrangsiden). 
Næste p (retsiden): 1 r, *1 vr, stik højre p under den 
nederste tværlænke strikket med fv A 3 p nede i ar-
bejdet (= 1. p med fv A), og strik den r*, gentag fra 
* til *, til der er 2 m tilbage, 1 vr, 1 r = (93) 93 (97) 
99 (101) m.
Næste p: 1 r, strik rib (1 r, 1 vr) til de sidste 2 m, 2 r.
Fortsæt i rib som m viser, til ribben måler 4 cm, slut 
med en p fra retsiden.

Skift til rundp 5 mm.
Næste p (inddelingspind): Strik (23) 23 (25) 25 (25) 
m rib, sæt en sikkerhedsnål eller markør rundt om 
næste m (skuldermaske), (45) 45 (45) 47 (49) m rib, 
sæt en sikkerhedsnål eller markør rundt om næste m 
(skuldermaske), strik (23) 23 (25) 25 (25) m rib.
Klip forsigtigt opslagstråden af.

Nu strikkes der vendepinde for at gøre nakken højere, 
samtidig strikkes der udtagninger på begge sider 
af hver skuldermaske, både på ret- og vrangsiden, 
således:
1. p (retsiden): Strik ret til den første skuldermaske, 
foretag skulderudtagninger som beskrevet for retsi-
den, strik ret til næste skuldermaske, foretag skulder-
udtagninger som beskrevet på retsiden, 3 r, vend.
2. p: 1 vendemaske, strik vr til skuldermasken, fore-
tag skulderudtagninger som beskrevet for vrangsiden, 
strik vr til den anden skuldermaske, foretag skulder-
udtagninger, 4 vr, vend. 
3. p: 1 vendemaske, strik ret til og med vendema-
sken fra forrige p (husk skulderudtagninger), 3 r, 
vend.
4. p: 1 vendemaske, strik vr til og med vendemasken 
fra forrige p (husk skulderudtagninger), 3 vr, vend.
Gentag 3. og 4. p, yderligere (1) 1 (1) 1 (2) gange.

Gentag 3. og 4. p yderligere (1) 1 (1) 1 (1) gang, 
men strik hhv. 4 r og 4 vr efter vendemaskerne fra 
forrige p, vend.

Gentag 3. og 4. p yderligere (1) 1 (1) 1 (1) gang, 
men strik hhv. 5 r og 5 vr efter vendemaskerne fra 
forrige p, vend.

Der er nu (5) 5 (7) 7 (4) m tilbage på hvert forstykke 
efter vendemasken, sidste vending er til retsiden. 
Strik ret pinden ud.
Nu fortsættes der frem og tilbage i glatstrik over alle 
m, samtidig tages der fortsat ud på hver side af 
skuldermaskerne på både retsiden og vrangsiden, til 
der er taget ud i alt (15) 16 (18) 19 (20) gange = 
(38) 39 (43) 44 (45) m på hvert forstykke og (75) 77 
(81) 85 (89) m på ryggen, sidste p er fra (retsiden) 
vrangsiden (vrangsiden) retsiden (vrangsiden).
Skulderudtagningerne er nu færdigstrikket.
Strik 1 (0) 0 (1) 0 p vr.
Næste p (retsiden): *Strik r til 1 m før skulderma-
sken, indsæt markør, strik tv-udt på hver af de næste 
3 m (= 6 ærmemasker), indsæt markør*, gentag fra 
* til *, strik r pinden ud.

Nu skiftes der farve og mønster iflg. mønsterrappor-
ten (se nederst i opskriften), samtidig tages der ud 
til ærmer, således: 
1. p (vrangsiden): Strik iflg. mønsterrapporten, uden 
udtagninger.
2. p: Strik til første markør, flyt markøren, *h-udt, 
strik til næste markør, v-udt, flyt markøren*, strik til 
næste markør, flyt markøren, gentag fra * til *, strik  
pinden ud.

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
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Gentag disse 2 p, til du er nået til din størrelses-mar-
kering i mønsterrapporten, ærmegabet måler ca. (15) 
17 (18) 19 (21) cm, der er taget ud i alt (17) 19 (20) 
22 (22) gange = (40) 44 (46) 50 (50) ærmemasker 
imellem markørerne, sidste p er fra vrangsiden.
Nu påbegyndes udtagninger på kroppen, samtidig 
med at ærmeudtagninger fortsætter, således:
1. p (retsiden)(udtagninger på ærmet): Strik til første 
markør, flyt markøren, *h-udt, strik til næste mar-
kør, v-udt, flyt markøren*, strik til næste markør, flyt 
markøren, gentag fra * til *, strik pinden ud. 
2. p (vrangsiden)(udtagninger på kroppen): Strik til 1 
m før første markør, *hvr-udt, strik 1 m, flyt markør, 
strik til næste markør, flyt markøren, strik 1 m, vvr-
udt, strik til 1 m før næste markør*, gentag fra * til 
*, strik pinden ud. 
Gentag disse 2 p yderligere (4) 5 (6) 8 (10) gange, 
gentag 1. p yderligere 1 gang = (42) 44 (49) 52 (55) 
m på hvert forstykke, (83) 87 (93) 101 (109) m på 
ryggen, og (52) 58 (62) 70 (74) m på hvert ærme.
Notér hvor i mønsteret du er kommet til, så du ved 
hvorfra du skal strikke når du går i gang med ær-
merne.
Næste p (vrangsiden): *Strik iflg. mønster til markø-
ren, slå (3) 6 (6) 7 (8) m op med løkkeopslagning, 
fjern markør og sæt alle ærmemaskerne til hvil på en 
tråd restegarn eller en ekstra rundpind*, gentag fra * 
til *, strik iflg. mønster pinden ud = (173) 187 (203) 
219 (235) m på kroppen.

Krop
Fortsæt over alle kroppens m, til hele mønsterrappor-
ten for din valgte størrelse er strikket. Arbejdet måler 
nu ca. (48) 48 (50,5) 50,5 (51,5) cm, målt midt bag 
fra ribbens opslagskant, mønsteret sluttes med en p 
fra retsiden.
Fortsæt med fv A og strik (3) 5 (7) 9 (11) p glatstrik. 
Næste p (retsiden): (5) 7 (7) 9 (11) r, *2 r sm, (12) 7 
(5) 5 (6) r*, gentag fra * til * pinden ud = (161) 167 
(175) 189 (207) m.

Skift til rundp 4,5 mm.
Næste p (vrangsiden): 1 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til 
*, pinden ud.
Fortsæt i rib som maskerne viser, til ribben måler 6 
cm. Bryd garnet med en garnende der er ca. 3 gange 
så lang som maskernes bredde.

Luk af med italiensk aflukning, således:
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. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod ven-
stre, i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet 
igennem. 
3. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr 
og tag m af pinden. 
4. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og 
ud på forsiden. 
5. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på 
bagsiden. 

6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes 
ret og tag m af pinden. 
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 m tilbage på venstre p. 
Afslutning: 
7. Stik nålen igennem den sidste m, fra forsiden og 
ud på bagsiden. 
8. Stik nålen ind i m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden. 
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

Ærmer
Bemærk: Ærmerne strikkes frem og tilbage for at 
kunne følge den skrevne mønsterrapport til kroppen. 
Du kan sagtens strikke ærmerne rundt, så skal du 
blot ”læse” det strikkede mønster på kroppen, ift. om 
der skal strikkes vr eller r, da du udelukkende strikker 
fra retsiden når du strikker rundt.
Begynd midt i ærmegabet og strik med rundp 5 mm 
og det garn der passer i mønsterrapporten (2) 3 (3) 3 
(4) m op i bunden af ærmegabet, strik de hvilende m 
som det passer i mønster, strik (2) 3 (3) 3 (4) m op i 
bunden af ærmegabet = (56) 64 (68) 76 (82) m.
Strik nu frem og tilbage over ærmemaskerne og strik 
mønsterrapporten færdig.
Herefter fortsættes med nedenstående mønsterrap-
port:
Fv A: 4 p glatstrik. 
Fv C: 1 p r, 3 p glatstrik.
Fv F: 4 p perlestrik.
Fv A: 3 p perlestrik.
Fv G: 1 p perlestrik, 3 p glatstrik.
Fv D: 2 p glatstrik.
Fv A: 4 p vr, 1 p r, 1 p vr.
Fv B: 1 p vr, 4 p r.
Mønsterrapporten for alle størrelser er nu færdigstrik-
ket.

Fortsæt herefter med fv A og strik glatstrik, til ærmet 
måler (52) 54 (55) 56 (57) cm fra den yderste skul-
dermaske, slut med en p fra vrangsiden.
Næste p (retsiden): 
Kun str. (S), M og (L): (0) 2 (1) r, *2 r sm, (2) 1 (1) 
r*, gentag fra * til *, til de sidste (0) 2 (1) m, (0) 2 
(1) r = (42) 44 (46) m.
Kun str. XL: 1 r, *2 r sm, 1 r, 2 r sm*, gentag fra * til 
* pinden ud = 46 m.
Kun str. XXL: 1 r, *2 r sm, 1 r, 2 r sm*, gentag fra * 
til * til den sidste m, 1 r = 50 m.

Alle str.
Skift til rundp 4,5 mm.
Fortsæt i rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 7 cm. Bryd 
garnet med en garnende der er ca. 3 gange så lang 
som ribbens omkreds.
Luk af med italiensk aflukning, således: 
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 
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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.

Venstre forkant
Strik m op fra retsiden langs venstre forkant med fv. 
A og p 4,5 mm således: Strik ca. 3 m op for hver 4 
rækker, ialt (101) 103 (109) 111 (113) m.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * 
til de sidste 2 m, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * til de sidste 2 
m, 2 r.
Gentag disse 2 p, til der er strikket 8 p ialt, sidste p 
er fra retsiden.
Luk af i rib på næste p.

Højre forkant
Strik m op fra retsiden langs højre forkant med fv. 
A og p 4,5 mm således: Strik ca. 3 m op for hver 4 
rækker, ialt (101) 103 (109) 111 (113) m.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * 
pinden ud, strik sidste m vr.
2. p: 1 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * pinden ud, 
strik sidste m r.
3. p: Som 1. p.
4. p (retsiden, knaphulspind): Strik (4) 6 (2) 4 (6) m 
rib, *strik knaphul over de næste 2 m (se forklaring 
øverst), strik rib til der er (16) 16 (18) 18 (18) m på 
højre p efter sidste knaphul*, gentag fra * til *, til der 
er 7 m tilbage, strik det sidste knaphul, 3 m rib.
5. p: Som 1. p, men strik omslagene således: 1 dr r i 
første omslag og 1 vr i andet omslag.
Fortsæt i rib, til der er strikket 8 p ialt, sidste p er fra 
retsiden.
Luk af i rib på næste p.

Montering
Sy ærmerne sammen, hæft enderne godt, og sy 
knapper i.
Vask trøjen forsigtigt ifølge anvisninger på Tilia-ban-
derolen og lad den ligge til tørre fladt på et hånd-
klæde.

MØNSTER
Note til garn:
Peruvian Highland Wool strikkes med 1 tråd.
Arwetta Classic strikkes med 2 tråde.

Paia og Tilia strikkes med hver 3 tråde. Dette kan 
nemt gøres med et enkelt nøgle. Søg på Youtube 
”strik med 3 tråde”, der findes flere videoer med det 
enkle trick.

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

Perlestrik: (1 r, 1 vr). På næste p strikkes der vr over 
r og r over vr).
Glatstrik: Ret på retsiden, vr på vrangsiden.

Mønsterrapport:
Fv E: 5 p ret (1. p er fra vrangsiden)
Fv B: 1 p ret, 4 p perlestrik.
Fv A: 1 p vr.
Fv G: 4 p glatstrik. 
Fv A: 2 p glatstrik.
Fv D: 1 p vr, 3 p glatstrik.
Fv C: 4 p perlestrik.
Fv A: 5 p glatstrik.
Vend ikke, men før arbejdet hen i starten af pinden, 
så der igen begyndes på retsiden.
Fv G: 4 p r. 
(str. S: Der er nu 40 ærmemasker, begynd kroppens 
udtagninger på næste p)
Fv F: 1 p r. 
Fv F: 2 p r.
Fv A: 1 p r. 
(str. M: Der er nu 44 ærmemasker, begynd kroppens 
udtagninger på næste p)
Fv E: 1 p ret.
(str. L: Der er nu 44 ærmemasker, begynd kroppens-
udtagninger på næste p)
Fv E: 2 p glatstrik.
Fv A: 1 p vr, 1 p perlestrik. 
(str. XL og XXL: Der er nu 50 ærmemasker, begynd 
kroppens udtagninger på næste p)
Fv A: 1 p perlestrik. 
Fv B: 6 p glatstrik. 
Fv A: 1 p vr, 4 p ret. 
Fv C: 1 p r, 3 p glatstrik. 
Fv F: 4 p perlestrik. 
Fv A: 3 p perlestrik. 
Fv G: 1 p perlestrik, 3 p glatstrik.
Fv D: 2 p glatstrik.
Fv A: 4 p vr, 1 p r, 1 p vr. 
Fv B: 1 p vr, 4 p r. 
Fv A: 1 p vr. 
Fv C: 1 p r. 
Fv A: 1 p vr. 
Fv C: 3 p r. 
Fv E: 3 p perlestrik.
Fv G: 1 p perlestrik, 2 p glatstrik. 
Fv A: 3 p glatstrik. 
Fv D: 2 p r, 2 p perlestrik. 
Fv G: 2 p perlestrik. 
Fv C: 4 p r. 
Fv A: 1 p perlestrik, 3 p glatstrik. 
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Fv B: 4 p perlestrik. 
Fv A: 1 p perlestrik. 

Kun str. (S) og M: 
Mønsterrapporten er færdigstrikket.

Kun str. (L), XL og (XXL):
Fv. A: 2 p glatstrik. 
Fv. F: 4 p retstrik. 
Fv. A: 2 p perlestrik. 
Mønsterrapporten er færdigstrikket.


