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Inspirationen til Cool Bop cardiganen er hentet i forskellige jazz perioder. 
Cardiganen er sammensat af helt forskellige elementer - det er improvisation kontra 
arrangeret og afstemt. Cool Bops helt enkle krop får modspil af ærmernes afrikansk 
inspirerede mønsterborter, og resultatet er en cardigan med en cool og afslappet attitude. 

Cool BopDesign: Sanne Fjalland

STØRRELSER
S (M) L (XL)  

MÅL
Passer til overvidde: 91-99 (100-108) 109-114 
(115-125) cm
Overvidde: 111 (120) 129 (137) cm
Hel længde (fra øverst på skulderen): 73 (74,5) 76 
(77,5) cm
Ærmelængde: 44 (44) 44 (44) cm når ærmeribben er 
ombukket

STRIKKEFASTHED 
20 masker og 29 pinde i glatstrik på pind 4 mm 
= 10 x 10 cm. Strikkeprøven er målt efter vask.
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.
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farve A: 
600 (650) 700 (750) g Peruvian farve 832 
(Burnt Sienna)
Farve B: 
50 (50) 50 (50) g Peruvian farve 978 (Oatmeal)
Farve C: 
50 (50) 50 (50) g Peruvian farve 225 (Christmas red)
Farve D: 
100 (100) 100 (100) g Peruvian farve 102 (Black)

Rundpind 3,5 mm, 100-120 cm
Rundpind 4 mm, 80 cm
Strømpepinde 3,5 og 4 mm

8 Maskemarkører
7 stk. knapper, 15 mm
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

kant-m r
Strik masken ret på alle pinde.

kant-m vr
Strik masken vrang på alle pinde.

h-udt (højrevendt udtagning)
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft lænk-
en op på pinden og strik den ret.

v-udt (venstrevendt udtagning)
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft lænk-
en op på pinden og strik den drejet ret.

o-indt
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over.

Arbejdsgang
Kroppen strikkes i et stykke, nedefra og op og frem og 
tilbage på rundpind. 

Ærmerne strikkes rundt på strømpepinde og delene 
samles på rundpind og bærestykket strikkes med rag-
lanindtagninger. 

Der strikkes masker op langs forstykkerne og forkant-
en strikkes i rib. 

 



3 af 6#FilcolanaCoolBop

Opskrift
KROP
Slå 224 (240) 256 (272) masker op på rundpind 
3,5 mm med farve A. Der strikkes frem og tilbage på 
rundpinden.

1. p (vrangsiden): 1 kant-m r, *2 vr, 2 r*, gentag fra 
* til  *, slut med 2 vr, 1 kant-m r. 

Fortsæt i rib som maskerne viser, til ribben måler 
16 cm, slut med en pind fra vrangsiden.
 
Skift til pind 4 mm.

Næste p (retsiden): 1 kant-m r, 0 (8) 6 (4) r, *2 r sm, 
9 (9) 10 (11) r*, gentag fra * til *, slut med 2 r sm, 0 
(8) 6 (4) r, 1 kant-m r = 203 (219) 235 (251) masker. 
 
Fortsæt lige op i glatstrik (ret på retsiden, vrang på 
vrangsiden), begynd og slut alle pinde med 1 kant-m vr, 
og strik til arbejdet måler i alt 50 cm inklusiv rib. 
Slut med en pind fra retsiden. 

Næste p (vrangsiden): Strik 45 (49) 53 (57) m, luk de 
næste 10 (10) 10 (10) m af, strik 93 (101) 109 (117) 
m, luk de næste 10 (10) 10 (10) m af, strik de sidste 
45 (49) 53 (57) m.

Arbejdet er nu delt i forstykker og ryg. 
Lad arbejdet hvile mens ærmerne strikkes. 

ÆRMER 
Slå 56 (60) 60 (64) masker op på strømpepinde 
3,5 mm. Saml omgangen og indsæt en omgangs-
markør.

Strik 16 cm rib, (2 r, 2 vr).
 
Skift til strømpepinde 4 mm. 

Vend strikketøjet så ribbens vrangside vender ud mod 
dig selv, og fortsæt i glatstrik.

Strik 1 omgang med farve A. 

Fortsæt ifølge diagrammet, således:
Omgangens første og sidste maske, det vil sige 1 maske 
på hver side af omgangsmarkøren holdes udenfor dia-
grammet og strikkes i farve A hele vejen op.

Begynd ved pilen for din størrelse og strik diagrammets 
1. omgang.

2. omg i diagrammet: Strik ifølge diagrammet og tag 
samtidig 2 masker ud jævnt fordelt = 58 (62) 62 (66) 
masker.

Strik de næste 3 omgange ifølge diagrammet.

6. omg i diagrammet (udtagningsomg): Strik 1 m 
med farve A, strik v-udt med den farve der passer i 
diagrammet, følg diagrammet til 1 m før omgang-
smarkør, strik h-udt med den farve der passer i 
diagrammet, strik den sidste m med farve A. 

Fortsæt lige op ifølge diagrammet og gentag udtag-
ningsomgangen, således:

Kun str. S og M 
Gentag udtagningsomgangen for hver 4 cm der 
strikkes i højden, til der i alt er strikket udtagninger 
8 gange = 74 (78) masker. 

Kun str. L og XL
Gentag udtagningsomgangen for hver 4 cm der 
strikkes i højden, til der er strikket udtagninger 
7 gange. Herefter gentages udtagningsomgangen for 
hver 3 cm der strikkes i højden, til der i alt er strikket 
udtagninger i alt 10 gange = 82 (86) masker. 

Alle størrelser
Fortsæt i mønster som vist i diagrammet. 
Ærmets glatstrikkede del måler nu 36 cm.

Bryd farve D og fortsæt udelukkende i farve A.

Næste omg: Luk de første 5 masker af, strik 64 (68) 
72 (76) r, luk de sidste 5 masker af. 
Bryd garnet.
 
Lad arbejdet hvile og strik det andet ærme på samme 
måde. 

BÆRESTYKKE
Resten af cardiganen strikkes med farve A. 
Ryg og forstykker strikkes i glatstrik, mens ærmerne 
strikkes i rib.  
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Sæt delene ind på samme rundpind 4 mm i denne ræk-
kefølge, men uden at maskerne strikkes: 
Højre forstykke, det ene ærme, ryggen, det andet 
ærme, venstre forstykke. 
Der er nu i alt 311 (335) 359 (383) masker på pinden.

Næste p (retsiden): Sæt farve A til arbejdet og strik ret 
til sidste m på højre forstykke, strik sidste m ret sam-
men med første m på højre ærme, strik ret til sidste m 
på højre ærme, strik sidste m ret sammen med første m 
på ryggen, strik ret til sidste m på ryggen, strik sidste 
m ret sammen med første m på venstre ærme, strik ret 
til sidste m på venstre ærme, strik sidste m ret sammen 
med første m på venstre forstykke, strik ret pinden ud.

Marker de sammenstrikkede masker = 4 raglanmasker. 

Næste p: Strik venstre forstykkes m vr, strik raglan-
masken vr, strik rib (2 vr, 2 r) over ærmets m slut med 
2 vr, strik raglanmasken vr, strik ryggens m vr, strik 
raglanmasken vr, strik rib (2 vr, 2 r) over ærmets m, 
slut med 2 vr, strik raglanmasken vr, strik højre forstyk-
kes m vr. 

Nu begyndes indtagninger både til skrå halsudskæring 
og raglan. 
Ryg og forstykker strikkes i glatstrik, ærmerne strikkes 
i rib som maskerne viser, således:

Næste p (retsiden): Strik 1 kant-m vr, 2 r sm (indt 
til skrå hals), *strik til 2 m før den markerede raglan-
maske, 2 r sm (raglanindt), strik o-indt (raglanindt), 
strik til 1 m før raglanmasken, 2 r sm, o-indt*, gentag 
fra * til * ved de 2 næste raglanmasker. Strik til de 
sidste 3 m, strik o-indt (indt til skrå hals), 1 kant-m vr. 

Næste p: Strik 1 kant-m vr, strik som maskerne vises 
pinden ud, slut med 1 kant-m vr. 

Herefter strikkes indtagningerne, således:

Indtagninger til skrå hals-udskæring: 
Gentag indtagning til skrå halsudskæring i begyndel-
sen og slutningen af hver 4. pind, til der er strikket ialt 
6 pinde med indtagninger. Herefter strikkes indtag-
ninger til halsudskæring på hver 2. pind, til alle
forstykkemasker er taget ind. 

Raglanindtagninger: 
Gentag raglanindtagningerne på hver 2. pind ialt 24 
(26) 28 (30) gange. 
 

Luk herefter af hen over ærmets masker, i begyndelsen 
af hver pind, for 4 masker 2 gange og 5 masker 1 gang, 
SAMTIDIG fortsættes raglanindtagninger som hidtil  
ved de raglansømme, hvor der stadig er masker nok til 
at strikke flere indtagninger.

Luk nakkens resterende 37 (41) 45 (49) masker af på 
én gang, idet der SAMTIDIG tages 0 (4) 4 (4) masker 
ind jævnt fordelt over nakkens masker samtidig med at 
maskerne lukkes af. 

RIBFORKANT
På begge forstykker placeres en markør ud for den 
første indtagning til skrå hals. 

Med rundpind 3,5 mm og farve A strikkes der masker 
op langs retsiden af forkanterne, således. 
Begynd nederst på højre forstykke og strik første maske 
op alleryderst i kanten, de 2 efterfølgende  
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masker strikkes op tæt på første maske, strik ialt 103 
masker op frem til den første markør, strik 55 (57) 59 
(61) masker op frem til højre raglansøm strik 13 mask-
er op over højre ærme, strik 38 (38) 42 (46) masker 
op over nakken frem til ryggens venstre raglansøm, 
strik 13 masker op over venstre ærme, strik 55 (57) 
59 (61) masker op frem til næste markør, strik  103 
masker op frem til nederste kant på venstre forstykke, 
den sidste maske strikkes op alleryderst i kanten og de 
2 foregående masker tæt på sidste maske = 380 (384) 
392 (400) masker. 

1. p (vrangsiden): 1 kant-m r, *2 vr, 2 r*, gentag fra 
* til * pinden ud, slut med 2 vr, 1 kant-m r. 

2. p: 1 kant-m r, strik rib som maskerne viser pinden 
ud, slut med 1 kant-m r. 

Gentag 1. og 2. pind, til ribben måler 2 (2) 2,5 
(2,5) cm. 
Slut med en pind fra vrangsiden. 

 

Næste p (retsiden)(knaphulspind): 1 kant-m r, strik 
5 m rib, *o-indt, slå om pinden 2 gange, 2 r sm, strik 
12 m rib*, gentag fra * til * i alt 6 gange, strik o-indt, 
slå om pinden 2 gange, 2 r sm, strik rib pinden ud. 

Næste p: Strik rib som maskerne viser, der strikkes 
2 dr r i hvert omslag.
Strik til ribben måler ca. 4,5 (4,5) 5 (5) cm. 
Slut med en pind fra vrangsiden.

Luk maskerne af i rib på næste retsidepind, luk lidt 
fast af langs ribkantens skrå sider samt over ærmets og 
nakkens masker. 

MONTERING
Sy den lille ærmegabssøm under hvert ærme. 

Hæft ender og sy knapper i. 

Vask cardiganen ifølge vaskeanvisningen på 
banderolen. 
Spænd nederste ribkant og ærmernes ribkant lidt ud 
og lad cardiganen tørre liggende fladt på et håndklæde. 
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Farve A Farve B Farve C Farve D Gentag S 
M/L 

XL 


