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Strik en cape, der er lækker, let og meget 
anvendelig. Brug capen inde såvel som ude 
og gerne over en jakke. 
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Materialer
100 (100) 150 (150) g Peruvian Highland Wool fra 
Filcolana (PH) 
150 (150) 150 (150) g Cinnia fra Filcolana (CN) 
100 g Naturgarn fra Filcolana (NG)
Rundpind 5 mm  
Rundpind 7 mm, 40 og 100 cm  
Markør

De viste modeller:
Orange (S): CN fv 284 (Kumquat), NG fv 274 (Oran-
ge) og PH fv 284 (Kumquat orange).
Blå (L): CN fv 270 (Midnat), NG fv 212 (Marineblå) og 
PH fv 270 (Midnat).
Turkis (XL): CN fv 280 (Curacao/Turkis), NG fv 224 
(Turkis) og PH fv 280 (Curacao).

Størrelser: 
S (M) L (XL)
Højde: 32 (34) 36 (38) cm
Omkreds (bredeste sted): 124 (134) 144 (152) cm

Strikkefasthed: 
13 m og 20 p i glatstrik med 1 tråd Peruvian Highland 
og 1 tråd Cinnia på p 7 mm = 10 cm x 10 cm

Forkortelser: 
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den og strik den drejet ret. 
sm: Sammen 
NG: 1 tråd Naturgarn (NG) 
CN: 1 tråd Cinnia (CN) 
PH: 1 tråd Peruvian Highland fra Filcolana (PH) 
 
Arbejdsgang: 
Ponchoen strikkes oppe fra og ned. Der strikkes rundt 
bortset fra kanten foroven og forneden, der strik-
kes frem og tilbage. Åbningen foroven danner en lille 
krave, kanten forneden strikkes ret frem og tilbage, 
hvorved den ikke ruller. Ponchoen strikkes næsten 
gennemgående med 2 tråde, hvor de tre typer af gar-
ner kombineres på forskellig vis.

Cape:
Slå 96 (100) 104 (104) m op på pind 5 mm med CN. 
Strik frem og tilbage (1. p = vr siden): *2 r sm*, 
gentag fra * til * p ud. Der er nu 48 (50) 52 (52) m. 
Skift til pind 7 mm, og strik 7 p glastrik med NG og 
CN (begynd med 1 p r).

Saml arb og strik rundt. Sæt en markør for omg 
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begyndelse. Strik glatstrik (r på alle omg, hvor intet 
andet er nævnt). 

Gælder størrelserne S (M) L: Strik 2 omg r med CN. 
Strik 20 masker r med PH og CN og flyt markøren 
hertil. Fortsæt med PH og CN:
Næste  omg: 2 r, 1 udt, *1 r, 1 udt*, gentag fra * til * 
omg rundt, idet den sidste udtagning udelades (= 94 
(98) 102 m).
Næste. omg: Strik r. 
Næste omg: *2 r, 1 udt*. Gentag fra * til * omg 
rundt, idet den sidste udtagning udelades (= 140 
(146) 152 m)
Strik yderligere 9 (13) 15 omg r med PH og CN. Fort-
sæt med CN.
Næste omg:,Strik *14 (9) 8 r, 1 udt*, gentag fra * til 
* omg rundt (= 150 (162) 171 m). Strik 1 omg r med 
CN.

Gælder kun XL: Strik 2 omg r med CN. Strik 30 
masker r med PH og CN og flyt markøren hertil. Strik 
videre med PH og CN:
Næste omg: 2 r, 1 udt, *1 r, 1 udt*, gentag fra * til * 
omg rundt (= 104 m)
Næste omg: Strik r.
Næste omg: *2 r, 1 udt*, gentag fra * til * omg rundt 
(= 156 m)
Næste omg: Strik r.
Næste omg: 3 r, 1 udt, *6 r, 1 udt*, gentag fra * til * 
omg rundt (= 182 m)
Strik yderligere 15 omg r med PH og CN. 
Strik 2 omg r med CN.

Herfra alle størrelser: Strik 6 omg vr med NG og CN. 
Strik 1 omg vr og 1 omg r med CN. Strik 50 masker 
r med PH og CN og flyt markøren hertil. Fortsæt med 
PH og CN, og strik 13 (14) 15 (16) omg r. Strik 2 omg 
r med CN.

Strik 6 omg vr med NG og CN. Strik 1 omg vr og 1 
omg r med CN. Strik 20 masker r med PH og CN og 
flyt markøren hertil. Fortsæt med PH og CN, og strik 
10 (10) 12 (12) omg r. 

Skift til pind 5 mm. Strik 1 omg r med CN. Herfra 
strikkes frem og tilbage på p: Strik 2 p r.

Luk af på følgende måde: Strik 2 gange i samme m. 
Før den første m over den anden m, så den lukkes af. 
*Strik 1 r, og lad den strikkede m forblive på venstre 
p. Før første m over den anden m, så den lukkes af. 
Strik nu en gang til i m på venstre p. Før første m 
over den anden m, så den lukkes af*. Gentag fra * til 
* pinden ud.

Sy den lille åbning i kanten sammen. Hæft ender.

Montering:
Vask arbejdet i koldt vand, rul det i et håndklæde og 
lad det tørre liggende fladt. 


