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Designeren fortæller om Liva: ”Dette design 
indeholder hele to af mine største favoritter 
inden for strik – snoninger og et rundt bære-
stykke. Min første og største strikke-kærlighed 
har altid været snoninger. Jeg elsker at strikke 
dem, jeg elsker at finde på dem, jeg elsker 
sågar at tegne diagrammerne. Og når det lyk-
kes mig at kombinere snoninger og et rundt 
bærestykke, så er jeg noget nær en lykkelig 
strikkedesigner.”
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Materialer
200 (250) 250 (300) 350 g Peruvian Highland Wool 
fra Filcolana
Rundpind 4 mm, 60 cm
Rundpind 5 mm, 40 og 60 cm
Strømpepinde 4 mm og 5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
6 knapper

Rød version (denne side)
Farve 345 (Rosewood)

Lyseblå version (side 2)
Farve  281 (Rime Frost)

Størrelser
2 år/92 cl (3-4 år/104 cl) 5-6 år/116 cl (7-8 år/128 
cl) 9-10 år/140 cl

Mål
Passer til brystvidde: 50-55 (55-60) 60-65 (65-70) 
70-75 cm
Overvidde: 62 (66) 72 (76) 80 cm
Ærmelængde: 25 (30)33 (36) 39 cm
Hel længde: 35 (40) 45 (50) 55 cm
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Strikkefasthed
16 m og 26 p i glatstrikning på 5 mm rundpind = 10 
x 10 cm

Arbejdsgang
Liva strikkes oppefra og ned. Først strikkes bærestyk-
ket efter diagram. Herefter deles arbejdet i ærmer og 
krop, som strikkes færdig hver for sig. Til sidst strik-
kes forkanterne.

Bærestykke
Slå 49 (49) 55 (55) 61 m op på 4 mm rundpind og 
strik frem og tilbage.
Strik efter diagrammet (se næste side). 1. p = vrang-
siden. Diagrammet læses fra venstre mod højre på 
vrangsidepinde og fra højre mod venstre på retside-
pinde. 
Diagrammet læses således: Strik maskerne frem til 
den røde ramme én gang, gentag maskerne inden for 
den røde ramme 5 (5) 6 (6) 7 gange og strik derefter 
pinden færdig ved at strikke maskerne efter den røde 
ramme én gang. De mørkegrå felter skal helt ignore-
res. Første og sidste maske i diagrammet er kantma-
sker, der strikkes ret på alle pinde.
Skift til 5 mm rundpind efter 6. p.
Når alle pinde i diagrammet er strikket, er der 148 
(148) 168 (168) 188 m på p.

Str. 3-4 og 7-8 år: Tag - (14) - (12) - m ud jævn for-
delt over næste p.
Der er nu 148 (162) 168 (180) 188 m på p.

Alle str: Strik lige op, som m viser, til arb måler 12 
(13) 14 (15) 16 cm. Slut med en p fra vrangsiden.
Del arbejdet på næste p (retsiden): Strik 20 (22) 24 
(26) 27 m som m viser (= forstykke), sæt de næste 
32 (34) 34 (36) 38 m på en maskeholder (= ærme), 
slå 6 (6) 8 (8) 8 nye m op, strik 44 (50) 52 (56) 58 m 
som m viser (= ryg), sæt de næste 32 (34) 34 (36) 
38 m på en maskeholder (=ærme), slå 6 (6) 8 (8) 8 
nye m op, strik 20 (22) 24 (26) 27 m som m viser (= 
forstykke).
Der er nu 96 (106) 116 (124) 128 m på p.
Strik, som m viser til kroppen måler 22 (26) 30 (34) 
37 cm fra ærmegabet og ned. Slut med en p fra 
vrangsiden.
1. p (retsiden): Strik r over alle m.
2. p: Strik m i mønster som hidtil.
Strik 1. og 2. p i alt 3 gange. Strik 1. p en sidste 
gang.
Luk af i mønster på vrangsiden.

Ærmer
Flyt de 32 (34) 34 (36) 38 m fra første ærme over 
på 5 mm strømpepinde. Strik 3 (3) 4 (4) 4 m op fra 
midten af de nyopslåede m og frem til ærmets m, 
strik ærmets m som m viser, strik yderligere 3 (3) 4 
(4) 4 m op i de nyopsåede m under ærmet. Der er nu 
38 (40) 42 (44) 46 m på p.
Saml omg, sæt en markør ved omg’s begyndelse og 
strik rundt.

Strik 2 omg, som m viser. Tag ind på næste omg: 1 
vr, 2 vr sm, strik i mønster til de sidste 3 m, 2 vr sm, 
1 vr.
Fortsæt med at strikke, som m viser, og tag samtidig 
ind på hver 8. (8.) 10. (10.) 10. omg til der er 26 
(28) 30 (32) 34 m tilbage på omg, dvs. 6 gange i alt.
Strik lige op, til ærmet måler 23 (28) 31 (34) 37 cm.
Skift til 4 mm strømpepinde.
1. omg: Strik r over alle m.
2. omg: Strik m i mønster som hidtil.
Strik 1. og 2. omg i alt 3 gange. Strik 1. omg en sid-
ste gang. Luk af i mønster.

Strik andet ærme på samme måde.

Knapkant
Strik 56 (64) 72 (80) 88 m op langs venstre forkant 
med en 5 mm rundp.
1. p (vrangsiden): 3 vr, *2 r, 2 vr*. Gentag fra * til *. 
Slut med 2 r, 3 vr.
2. p: 3 r, *2 vr, 2 r*. Gentag fra * til *. Slut med 2 vr, 
3 r.
Strik 1. og 2. p i alt 3 gange. Luk af i rib.

Knaphulskant
Strik 56 (64) 72 (80) 88 m op langs højre forkant 
med en 5 mm rundp.
1. p (vrangsiden): 3 vr, *2 r, 2 vr*. Gentag fra * til *. 
Slut med 2 r, 3 vr.
2. p: 3 r, *2 vr, 2 r*. Gentag fra * til *. Slut med 2 vr, 
3 r.
3. p (knaphuller, vrangsiden): Strik 3 (1) 3 (3) 3 vr, 2 
r sm, slå om, *strik 10 m i rib, 2 r sm, slå om*. Strik 
fra * til * 3 (4) 4 (5) 5 gange i alt, slut med 3 (1) 7 
(3) 11 m i rib.
4. p: Strik som 2. p.
Strik 1.-2. p en gange mere. Luk m af i rib.

Montering
Hæft alle ender. Sy knapperne i overfor knaphullerne. 
Vask cardiganen blidt, træk den i form og lad den 
tørre liggende fladt.
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Flyt 2 m
asker over på hjæ

lpepind og hold foran
arbejdet, 2 r, strik de 2 m

asker fra hjæ
lpepinden ret

Flyt 2 m
asker over på hjæ

lpepind og hold foran 
arbejdet, 2 vrang, strik de 2 m

asker fra hjæ
lpepinden ret

Flyt 2 m
asker over på hjæ

lpepind og hold bagved
arbejdet, 2 r, strik de 2 m

asker fra hjæ
lpepinden vrang

R
et på retsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

1 vr udt (kun anvendt på retsiden)

M
ønsterrapport

2 vr sm
 (kun anvendt på retsiden)

Ingen m
aske, spring felt over
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