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Norah cardiganen fandt Sanne Fjalland inspirationen til i musikvideoen ’Don’t Know Why’ af 
Norah Jones. Musikken smyger sig blidt omkring lytteren og på samme måde, er Norah 
cardiganen som et blødt kram. Slå-om cardiganen er med sit oversize fit og bløde, posede 
trekvart-lange ærmer med et dekorativt wienerlæg, nem at sætte til både kjoler og til bukser og 
en basic t-shirt.  

NorahDesign: Sanne Fjalland

STØRRELSER
S (M) L (XL)  
MÅL
Passer til brystvidde: 90-96 (97-103) 104-110 
(111-118) cm
Overvidde: 110 (116) 122 (128) cm, 
Hel rygbredde: 55 (58) 61 (64) cm
Hel længde: 60 (62) 64 (66) cm
Ærmelængde: 14 (14) 15 (16) cm
Overvidden er målt med cardiganen lukket og et 
overlap ved forkanterne på 8 (8) 8 (10) cm 
STRIKKEFASTHED 
21 m og 26 p i glatstrik med 1 tråd af hver kvalitet på 
pind 4,5 mm = 10 x 10 cm 
Strikkeprøven er målet 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
200 (250) 250 (300) g Saga farve nr 978 (Oatmeal)
175 (200) 225 (225) g Alva farve nr 979 (Pebbles)
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt sammen, 
arbejdet igennem.

Rundpind 3,5 mm, 80 cm
Rundpind 4 mm, 40 cm (2 stk) og 80 cm
Rundpind 4,5 mm, 40 og 80 cm
Hæklenål 3 mm

Maskemarkører

2 Maskeholdere
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

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

Kant-m vr
Strik masken vrang på alle pinde.

Kant-m r 
Strik masken ret på alle pinde.
 

Arbejdsgang
Hele arbejdet strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt 
sammen. 

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

Først strikkes et glatstrikket stykke nederst på kroppen 
som ombukkes i den vrangstrikkede ombukningslinie. 
Samtidig med at ombukningslinien strikkes, slås der 
masker op i hver side, til ribforkant og forkanterne 
strikkes herefter samtidig med kroppen. 
Ribforkanterne strikkes på et halvt nummer tyndere 
pind end resten af kroppen. 

Ærmerne strikkes nedefra og op, og rundt på rund-
pind. Krop og ærmer samles og bærestykket strikkes 
med raglanindtagninger. 

Der foldes wienerlæg på ærmet og der strikkes masker 
op ærmekant.
      
Halskanten strikkes på til sidst. 
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Opskrift
KROP
Slå 229 (241) 253 (269) masker op på rundpind 
4 mm, 80 cm og 1 tråd af hver kvalitet holdt sammen, 
og strik således: 
1. p (vrangsiden): 1 kant-m r, strik vr til sidste m, 
1 kant-m r. 

Næste p: Strik ret pinden ud. 

Gentag disse 2 pinde, til arbejdet måler 6 cm, slut med 
en pind fra retsiden. 

Næste p (vrangsiden)(ombukningslinie): Strik  2 r 
sm, strik ret til de sidste 2 m,  2 r sm, slå 15 nye m op 
med almindelig krydsopslagning i slutningen af pinden. 

Næste p: Strik 2 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * over 
de næste 10 m, 1 vr, strik ret pinden ud, og slå 15 nye 
masker op i slutningen af pinden. 

Herefter strikkes forkanternes masker på hver sin 
rundpind 4 mm, 40 cm, og kroppens masker strikkes 
over på pind 4,5 mm, således:
Pind A (vrangsiden): Med den korte rundpind 4 mm 
tages 1. m vrang løs af med garnet foran arb, strik rib 
(1 vr, 1 r) over de næste 14 m, strik de næste 227 
(239) 251 (267) m vr over på pind 4,5 mm, med den 
anden korte rundpind 4 mm, strikkes de næste 13 m 
rib som m viser, slut med 2 vr. 

Pind B: Med den korte rundpind 4 mm tages 1. m r løs 
af med garnet bag arb, strik 14 m rib som m viser, strik 
de næste 227 (239) 251 (267) m ret med rundpind 
4,5 mm, med den anden korte rundpind 4 mm, strikkes 
de næste 13 m rib som m viser, slut med 2 r. 

Gentag pind A og B, til der er strikket 6 cm efter 
ombukningslinien, slut med en pind fra retsiden.
 
Næste p (vrangsiden): Strik rib som hidtil i 
begyndelsen og slutningen af pinden og strik de mel-
lemliggende 227 (239) 251 (267) m ret, så der igen 
bliver en vrangrille på arbejdets retside. 
 
Herefter fortsættes der igen som beskrevet for pind 
A og B, til arbejdet måler 25 (26) 27 (28) cm målt fra 
ombukningslinien, hvor der også er slået op til 
ribforkanter. Slut med en pind fra retsiden.

ÆRMEGAB
Næste p (vrangsiden): Strik 67 (69) 71 (75) m, luk de 
næste 6 (8) 10 (12) m af, strik 111 (115) 119 (123) 
m, luk de næste 6 (8) 10 (12) m af, strik 67 (69) 71 
(75) m. 

Vend arbejdet og strik højre forstykkes ribforkants-
masker. 

Bryd garnet her og lad arbejdet hvile mens ærmerne 
strikkes. 

ÆRMER
Slå 102 (106) 110 (114) masker op på rundpind 
4,5 mm, 40 cm. 

Saml omgangen og strik 1 omgang ret. 
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Næste omg: Strik 39 (41) 43 (45) r, sæt en markør 
fast i strikketøjet på hver side af de næste 24 m, strik 
ret omgangen ud.

Lad markørerne blive siddende i strikketøjet, til brug 
for senere at kunne lave wienerlægget nederst på 
ærmet. 

Strik rundt i glatstrik, til ærmet måler 10 (10) 11 
(12) cm. 

Næste omg: Luk de første 3 (4) 5 (6) m af, strik 96 
(98) 100 (102) r, luk de sidste 3 (4) 5 (6) m af og bryd 
garnet. 

Lad ærmets masker hvile og strik det andet ærme på 
samme måde. 

BÆRESTYKKE
Sæt delene ind på samme rundpind 4,5 mm i denne 
rækkefølge, men uden at maskerne strikkes, 
ribforkant-maskerne sidder stadig på hver sin korte 
rundpind: Højre forstykke, det ene ærme, ryggen, det 
andet ærme, venstre forstykke. 

Sæt garnet til efter ribforkant-maskerne og strik næste 
pind således:
Næste p (retsiden): Strik r til de sidste 2 m på hø-
jre forstykke indsæt markør, 1 r, 2 r sm, 1 r, indsæt 
markør, strik ret til de sidste 2 m på højre ærme, indsæt 
markør, 1 r, 2 r sm, 1 r, indsæt markør, strik ret til de 
sidste 2 m på ryggen, indsæt markør, 1 r, 2 r sm, 1 r, 
indsæt markør, strik ret til de sidste 2 m på venstre 
ærme, indsæt markør, 1 r, 2 r sm, 1 r, indsæt markør, 
strik ret til ribforkant-maskerne, strik disse med den 
korte rundpind 4 mm. 

Næste p: Strik forkantsmaskerne som hidtil, og strik 
maskerne imellem forkanterne vrang.
 
Næste p (retsiden): *Strik til 2 m før markøren, 
o-indt, strik de 3 raglanmasker ret, 2 r sm*, gentag fra 
* til * yderligere 3 gange. 

Gentag raglanindtagningerne på hver 4. pind, til der er 
strikket i alt  6 (6) 6 (6) raglanindtagninger. 

Herefter strikkes raglanindtagningerne på hver 2. pind 
til der i alt er strikket 26 (27) 28 (29) raglan-
indtagninger. 
Slut med en pind fra retsiden.

Der er nu 39 (40) 41 (44) masker på hvert forstykke, 
55 (57) 59 (61) masker på ryggen og 40 (40) 40 (40) 
masker  på hvert ærme = 225 (229) 233 (241) masker 
i alt, inklusiv 12 raglanmasker.

HALS
Nu skal der lukkes af til hals og henover ærmerne, 
samtidig fortsætter raglanindtagningerne på hver 
2. pind, så længe der er masker til det.

Næste p (vrangsiden): Strik først de 15 ribforkant-
masker og sæt derefter disse masker til hvil på en 
maskeholder, luk de næste 6 (7) 8 (11) m vr af, strik 
vr til forkanten, strik ribforkant-maskerne som hidtil.
 
Næste p: Strik de 15 ribforkant-masker og sæt derefter 
disse masker til hvil på en maskeholder, luk de næste 
6 (7) 8 (11) m ret af, strik ret pinden ud, samtidig 
strikkes der raglanindtagninger som hidtil. 

Luk herefter masker af i begyndelsen af hver pind for 3 
m 1 gang, 2 m 2 gange, 1 m 4 gange, 9 m 2 gange og 
10 m 1 gang, SAMTIDIG fortsættes raglan-
indtagninger på alle pinde fra retsiden, så længe der er 
masker til det.
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Når alle aflukninger og raglanindtagninger er strikket, 
er der kun nakkens masker tilbage på pinden.

Luk de resterende masker af. 

HALSKANT
Flyt først højre forkants ribmasker til rundpind 
3,5 mm, uden at strikke maskerne. 
Sæt garnet til efter den sidste ribmaske og strik 22 (23) 
24 (25) m op over forstykkets masker, til de 3 raglan-
masker, strik 3 masker op over disse, strik 20 (20) 20 
(20) masker op over højre ærmes masker, 3 masker op 
over 3 raglanmasker, strik 33 (35) 37 (39) masker op 
over nakken, 3 masker op over 3 raglanmasker, strik 
20 (20) 20 (20) masker op over venstre ærmes masker, 
3 masker op over raglanmaskerne, strik 22 (23) 24 
(25) masker op over venstre forstykke til ribmaskerne, 
strik de 15 ribmasker over på pinden = 159 (163) 167 
(171) m. 

Nu strikkes halsribben, således:
Tag 1. m løs af i begyndelsen af hver pind og strik
halskantens masker i rib som en forlængelse af for-
kantens ribmasker.

Strik til ribkanten måler 4,5 cm. Slut med en pind fra 
vrangsiden. 

Næste p (retsiden): Tag 1. m løs af, *strik 1 r, tag 
vrangmasken løs af med garnet foran masken*, gentag 
fra * til *pinden ud, slut med 2 r. 

Næste p: Tag 1. m løs af, *tag vrangmasken løs af med 
garnet foran masken, 1 r*, gentag fra * til * pinden ud, 
slut med 1 r. 

Luk af med italiensk syet aflukning, således:
Bryd garnet med en længde af ca. 4 gange ribbens 
bredde og tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i de 2 første m på venstre p, som 
skulle de strikkes vr sm, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 2. og 3. m fra bagsiden og ud 
på forsiden.
3. Stik nålen igennem 3. m, fra forsiden og ud på bag-
siden.
4. Stik nålen ind i de 2 første m som skulle de strikkes 
ret sm og tag begge m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
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.

7. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden.
8. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på bag-
siden.
9. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden.
10. Som pkt. 5.
11. Som pkt. 6.
Gentag pkt. 7-11, til der er 3 m tilbage på venstre pind.
Afslutning:
På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i de 2 sidste masker, som skulle de strikkes vr sm, træk 
garnet igennem.
- Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr og 
tag m af pinden.
- Stik nålen ind i de 2 sidste m som skulle de strikkes 
ret sm og tag begge m af pinden.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

ÆRMEKANT 
Wienerlæg
Marker midten af de 24 markerede masker ved ærmets 
opslagningskant. Fold de 2 markører på hver side af de 
24 masker ind mod midten og hæft wienerlægget fast. 
Der kan eventuelt trækkes en tynd ri-tråd igennem de 
strikkede lag, så wienerlægget holdes på plads. 

Sæt garnet til ved ærmets omgangsbegyndelse og strik 
med rundpind 3,5 mm, 76 (80) 84 (88) masker op 
langs retsiden af ærmets opslagsningskant, vær 
opmærksom på at du strikker igennem alle lag strik ved 
wienerlægget. 
Saml omgangen og indsæt eventuelt en omgangs-
markør.

Strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). 

Næste omg: *1 r, tag vrangmasken løs af med garnet 
foran masken*, gentag fra * til * omgangen ud. 

Næste omg: *Tag retmasken løs af med garnet bag 
masken, 1 vr*, gentag fra * til * omgangen ud. 

Luk af med italiensk syet aflukning således:
Bryd garnet med en længde der er ca 4 gange ribkant-
ens omkreds og 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 bag-
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siden. 
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 venstre, 
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 venstre 
pind. 
Afslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

Strik den anden ærmekant på samme måde. 

BINDEBÆLTE
Slå 11 masker op på pind 4 mm med 1 tråd af hver 
kvalitet holdt sammen. 
1. p (vrangsiden): 2 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, 
til den sidste m, 1 vr. 
2. p: Tag 1 m ret løs af med garnet bag arb, strik rib 
som maskerne viser og slut med 2 r. 
3. p: Tag 1. m vr løs af med garnet foran arb, strik rib 
som m viser og slut med 2 vr. 

Gent 2. og 3. pind, til bæltet måler 150 (155) 160 
(165) cm. Slut med en pind fra vrangsiden.

Luk maskerne af som de vises på næste pind (retsiden). 

Bæltestropper
Tag cardiganen på, mål hvor din talje sidder og markér 
dette punkt i siden, cirka i midten af de aflukkede 
masker af ærmegabsaflukningen. 

Sæt garnet til 2 cm under det markerede punkt og hækl 
en luftmaskekæde på ca. 4 cm. Hækl ned i cardiganen 
ca. 2 cm over det markerede punkt. 
Bryd tråden og hæft enderne grundigt. 

Hækl en bæltestrop på samme måde i den anden side. 

MONTERING
Sy den lille søm under hvert ærme. 

Fold den nederste kant ved ombukningslingen, brug 
1 tråd Alva og sy kanten fast til vrangsiden med løse 
kastesting.

Hæft alle ender. 

Vask cardiganen ifølge vaskeanvisningen på 
banderolerne og lad den tørre liggende fladt på et 
håndklæde.
 
Træk bindebæltet igennem bæltestropperne. 
  


