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Inspirasjonen til Cool Bop cardiganen er hentet fra forskjellige jazz perioder. 
Cardiganen er sammensatt av helt forskjellige elementer - det er improvisasjon kontra 
arrangert og avstemt. Cool Bops helt enkle bol spiller opp mot de afrikansk inspirerende 
mønsterbordene på ermene, og resultatet er en cardigan med en cool og avslappet attityde. 

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 lengde (fra øverst på skulderen): 73 (74,5) 76 
(77,5) cm
Ermelengde: 44 (44) 44 (44) cm når vrangborden er 
brettet
STRIKKEFASTHET 
20 masker og 29 pinner i glattstrikk på pinne 4 mm = 
10 x 10 cm. Strikkeprøven er målt etter vask.

Pinnetykkelsen er kun veiledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere 
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til 
tynnere pinne.
 

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

Rundpinne 3,5 mm, 100-120 cm
Rundpinne 4 mm, 80 cm
Strømpepinne 3,5 og 4 mm

8 Maskemarkører

7 stk. knapper, 15 mm
 

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

kant-m r
Strikk masken rett på alle pinnene.

kant-m vr
Strikk masken vrang på alle pinnene.

h-økn (øking mot høyre)
Før venstre pinne, med retning fra baksiden og inn 
mot deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den rett.

v-økn (øking mot venstre)
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk 
fra deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den vridd rett.

o-innt
1 rett løst av, 1 rett, trekk den løse masken over.

Arbeidsgang
Bolen strikkes i et stykke, nedenfra og opp og frem og 
tilbake på rundpinne. 

Ermene strikkes rundt på strømpepinne og delene 
settes sammen på rundpinne og bærestykket strikkes 
med raglanfellinger. 

Det strikkes opp masker langs forstykkene og kantene 
foran strikkes i ribb. 
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Oppskrift
BOL
Legg opp 224 (240) 256 (272) masker på rundpinne 
3,5 mm med farge A. 
Det strikkes frem og tilbake på rundpinnen.

1. p (vrangen): 1 kant-m r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra 
* til *, avslutt med 2 vr, 1 kant-m r. 

Fortsett i ribb som maskene viser til vrangborden måler 
16 cm, avslutt med en pinne fra vrangen.
 
Bytt til pinne 4 mm.

Neste p (retten): 1 kant-m r, 0 (8) 6 (4) r, *2 r sm, 
9 (9) 10 (11) r*, gjenta fra * til *, avslutt med 2 r sm, 
0 (8) 6 (4) r, 1 kant-m r = 203 (219) 235 (251) mask-
er. 
 
Fortsett videre opp i glattstrikk (rett på retten, vrang på 
vrangen), start og avslutt alle pinnene med 1 kant-m vr, 
og strikk til arbeidet måler i alt 50 cm inklusiv vrang-
borden. Avslutt med en pinne fra retten. 

Neste p (vrangen): Strikk 45 (49) 53 (57) m, fell av de 
neste 10 (10) 10 (10) m, strikk 93 (101) 109 (117) 
m, fell av de neste 10 (10) 10 (10) m, strikk de siste 
45 (49) 53 (57) m.

Arbeidet er nå delt i for- og bakstykke. 
La arbeidet hvile mens du strikker ermene. 

ERMER 
Legg opp 56 (60) 60 (64) masker på strømpepinne 
3,5 mm. Sett sammen omgangen og sett inn en 
omgangsmarkør.

Strikk 16 cm vrangbord, (2 r, 2 vr).
 
Bytt til strømpepinne 4 mm. 

Snu strikketøyet så vrangsiden av ribben vender ut mot 
deg selv, og fortsett i glattstrikk.

Strikk 1 omgang med farge A. 

Fortsett ifølge diagrammet, slik:
Den første og siste masken på omgangen, det vil si 
1 maske på hver side av omgangsmarkøren holdes 
utenfor diagrammet og strikkes i farge A hele veien 
opp.

Start ved pilen for din størrelse og strikk den 
1. omgangen i diagrammet.

2. omg i diagrammet: Strikk ifølge diagrammet og 
øk samtidig ut 2 masker jevnt fordelt = 58 (62) 62 
(66) masker.

Strikk de neste 3 omgangene ifølge diagrammet.

6. omg i diagrammet (omg med øking): Strikk 1 m 
med farge A, strikk v-økn med den fargen som passer i 
diagrammet, følg diagrammet til 1 m før omgangs-
markøren, strikk h-økn med den fargen som passer i 
diagrammet, strikk den siste m med farge A. 

Fortsett videre opp ifølge diagrammet og gjenta 
omgangen med øking, slik:

Kun størrelse S og M 
Gjenta omgangen med øking for hver 4 cm som 
strikkes i høyden, til det i alt er strikket økinger 
8 ganger = 74 (78) masker. 

Kun størrelse L og XL
Gjenta omgangen med øking for hver 4 cm som 
strikkes i høyden, til det er økt 7 ganger. 
Heretter gjentas omgangen med øking for hver 3 cm 
som strikkes i høyden, til det i alt er økt i alt 10 ganger 
= 82 (86) masker. 

Alle størrelser
Fortsett i mønster som vist i diagrammet. 
Den glattstrikkede delen på ermet måler nå 36 cm.

Klipp av farge D og fortsett kun i farge A.

Neste omg: Fell av de 5 første maskene, strikk 64 (68) 
72 (76) r, fell av de siste 5 maskene. 
Klipp av garnet.
 
La arbeidet hvile og strikk det andre erme på samme 
måte. 

BÆRESTYKKE
Resten av cardiganen strikkes med farge A. 
Bakstykket og forstykker strikkes i glattstrikk, mens 
ermene strikkes i ribb.  

Sett delene inn på samme rundpinne 4 mm i denne
rekkefølgen, men uten å strikke maskene: Høyre 
forstykke, det ene erme, bakstykket, det andre erme, 
venstre forstykke. 
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Det er nå i alt 311 (335) 359 (383) masker på pinnen.

Neste p (retten): Start med farge A, og strikk rett til 
siste m på høyre forstykke, strikk siste m rett sammen 
med første m på høyre erme, strikk rett til siste m på 
høyre erme, strikk siste m rett sammen med første m på 
bakstykket, strikk rett til siste m på bakstykket, strikk 
siste m rett sammen med første m på venstre erme, 
strikk rett til siste m på venstre erme, strikk siste m rett 
sammen med første m på venstre forstykke, strikk rett 
pinnen ut.

Marker de maskene som er strikket sammen = 4 raglan-
masker. 

Neste p: Strikk m på venstre forstykke vr, strikk raglan-
masken vr, strikk ribb (2 vr, 2 r) over m på ermet, 
avslutt med 2 vr, strikk raglanmasken vr, strikk m på 
bakstykket vr, strikk raglanmasken vr, strikk ribb 
(2 vr, 2 r) over m på ermet, avslutt med 2 vr, strikk 
raglanmasken vr, strikk m på høyre forstykke vr. 

Nå starter fellinger både til skrå halsutskjæring og 
raglan. Bakstykket og forstykker strikkes i glattstrikk, 
ermene strikkes i ribb som maskene viser, slik:

Neste p (retten): Strikk 1 kant-m vr, 2 r sm (innt til 
skrå hals), *strikk til 2 m før den markerte raglan-
maske, 2 r sm (raglaninnt), strikk o-innt (raglaninnt), 
strikk til 1 m før raglanmasken, 2 r sm, o-innt*, gjenta 
fra * til * ved de 2 neste raglanmaskene. Strikk til det 
gjenstår 3 m, strikk o-innt (innt til skrå hals), 
1 kant-m vr. 

Neste p: Strikk 1 kant-m vr, strikk som maskene vises 
pinnen ut, avslutt med 1 kant-m vr. 

Heretter strikkes fellingene, slik:

Fellinger til skrå halsutskjæring: 
Gjenta fellingene til skrå halsutskjæring i starten og 
slutten av hver 4. pinne, til det er strikket i alt 6 pinner 
med fellinger. Heretter strikkes fellingene til halsut-
skjæring på hver 2. pinne, til alle maskene på forstyk-
kene er felt av. 

Raglanfellinger: Gjenta raglanfellingene på hver 
2. pinne i alt 24 (26) 28 (30) ganger. 

Fell heretter av over maskene på ermene, i starten av 
hver pinne, 4 masker 2 ganger og 5 masker 1 gang, 
SAMTIDIG fortsettes raglanfellinger som hittil ved 
raglansømmene, hvor det fremdeles er nok masker til å 
strikke flere raglanfellinger.

Fell av de resterende 37 (41) 45 (49) masken i nakken 
på én gang, SAMTIDIG som det felles inn 0 (4) 4 (4) 
masker jevnt fordelt over maskene i nakken samtidig 
med at maskene felles av. 

STOLPER FORAN
Plasser en markør på begge forstykkene utenfor den 
første fellingen til skrå hals. 

Med rundpinne 3,5 mm og farge A strikkes det opp 
masker langs retten av kantene foran, slik: 
Start nederst på høyre forstykke og strikk opp første 
maske aller ytterst i kanten, de 2 etterfølgende 
maskene strikkes opp tett på den første masken, strikk 
opp i alt 103 masker frem til den første markøren, 
strikk opp 55 (57) 59 (61) masker frem til høyre 
raglansøm strikk opp 13 masker over høyre erme, 
strikk opp 38 (38) 42 (46) masker over nakken frem til 
venstre raglansøm på bakstykket, strikk opp 13 masker 
over venstre erme, strikk opp 55 (57) 59 (61) masker 
frem til den neste markøren, strikk opp 103 masker 
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frem til nederste kant på venstre forstykke, den siste 
masken strikkes opp aller ytterst i kanten og de 
2 foregående maskene tett på siste maske = 380 (384) 
392 (400) masker. 

1. p (vrangen): 1 kant-m r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra 
* til * pinnen ut, avslutt med 2 vr, 1 kant-m r. 

2. p: 1 kant-m r, strikk ribb som maskene viser pinnen 
ut, avslutt med 1 kant-m r. 

Gjenta 1. og 2. pinne til ribben måler 2 (2) 2,5 
(2,5) cm. 
Avslutt med en pinne fra vrangen. 

Neste p (retten)(knapphullpinne): 1 kant-m r, strikk 
5 m ribb, *o-innt, kast på pinnen 2 ganger, 2 r sm, 
strikk 12 m ribb*, gjenta fra * til * i alt 6 ganger, strikk 
o-innt, kast på pinnen 2 ganger, 2 r sm, strikk ribb 
pinnen ut. 

Neste p: Strikk ribb som maskene viser, det strikkes 
2 dr r i hvert kast.
 
Strikk til ribben måler ca. 4,5 (4,5) 5 (5) cm.
Avslutt med en pinne fra vrangen.
 

Fell maskene av i ribb på neste pinne fra retten, fell av 
litt fastere langs den skrå siden på ribbkanten, samt 
over maskene på ermene og i nakken. 

MONTERING
Sy sammen den lille sømmen under hvert erme. 

Fest løse tråder og sy i knapper. 
Vask jakken ifølge vaskeanvisningen på banderolen. 

Spenn den nederste vrangborden og vrangbordene på 
ermene litt ut den, og la jakken tørke liggende flatt på 
et håndkle. 
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 Farge A Farge B Farge C Farge D Gjenta S 
M/L 

XL 


