
Viva - en cardigan med skønne snoninger

Design: Signe Strømgaard
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Designeren fortæller om Viva: ”Viva er anden 
udgave af dette design, for først blev børne-
versionen Liva født. Allerede mens jeg sad og 
strikkede Liva, vidste jeg, at jeg virkelig gerne 
ville lave en voksenversion af designet. Dels 
ville det være sjovt at arbejde med et bære-
stykke med plads til endnu flere af de skønne 
snoninger, og dels ville designets linjer klæde 
voksne kvinders former.”

5. udgave - februar 2020 © Filcolana A/S

Materialer
400 (400) 450 (500) 550 (600) 600 g Peruvian High-
land Wool
Rundpind 4 mm, 60 cm
Rundpind 5 mm, 40 og 60-80 cm
Strømpepinde 4 mm og 5 mm
Markører
7 (7) 8 (8) 8 (8) 8 knapper

Rødbrun version (foto på denne side)
Farve 817 (Cinnamon melange)

Grå version (foto på side 3 og 4)
Farve 957 (Very Light Grey)

Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Mål
Passer til brystvidde: 68-78 (78-88) 88-98 (98-108) 
108-118 (118-128) 128-138 cm
Overvidde: 90 (97) 110 (118) 130 (135) 145 cm
Ærmelængde: 44 (45) 45 (46) 46 (46) 46 cm
Hel længde: 58 (59) 60 (61) 62 (63) 64 cm

Strikkefasthed
16 m og 26 p i glatstrikning på 5 mm rundpind = 10 
x 10 cm
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Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang, som det 
passer med strikningen).
llr (indtagning): 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage på 
venstre pind og strik dem ret sammen.

Arbejdsgang
Viva 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.

Sæt 2 masker på hjælpepind og hold foran
arbejdet, 2 r, strik de 2 masker fra hjælpepinden ret

Sæt 2 masker på hjælpepind og hold foran 
arbejdet, 2 vrang, strik de 2 masker fra hjælpepinden ret

Sæt 2 masker på hjælpepind og hold bag
arbejdet, 2 r, strik de 2 masker fra hjælpepinden vrang

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

Strik omslaget fra pinden nedenfor ret 
gennem bagerste maskeled (drejet ret)
(kun anvendt på vrangsiden)
Mønsterrapport

Ingen maske, spring feltet over
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Bærestykke
Slå 60 (62) 64 (66) 68 (70) 72 m op på 4 mm rund-
pind og strik frem og tilbage.
Tag ud på første pind (retsiden): Strik 28 (17) 26 
(25) 24 (23) 22 r, *1 udt, 1 r*. Strik fra * til * i alt 7 
(11) 15 (19) 23 (27) 31 gange. Strik r p ud.
Der er nu 67 (73) 79 (85) 91 (97) 103 m.
Strik nu efter diagrammet. 1. p = vrangsiden. Dia-
grammet læses fra venstre mod højre på vrangside-
pinde og fra højre mod venstre på retsidepinde. 
Diagrammet læses således: Strik maskerne frem til 
den røde ramme én gang, gentag maskerne inden for 
den røde ramme 8 (9) 10 (11) 12 (13) 14 gange og 
strik derefter pinden færdig ved at strikke maskerne 
efter den røde ramme én gang. De mørkegrå felter 
skal helt ignoreres. Første og sidste maske i diagram-
met er kantmasker, der strikkes ret på alle pinde.
Skift til 5 mm rundpind efter 6. p af diagrammet.
Når alle pinde i første og anden del af diagrammet er 
strikket, er der 208 (228) 248 (268) 288 (308) 328 m 
på p.

Fortsæt nu med at strikke tredje del af diagrammet 
på hhv. de første og sidste 22 m på p. Først strik-
kes 1. og 2.p, og derefter gentages 3.-18.p igennem 
resten af arb. Resten af pinden strikkes, som m viser, 
dvs. retmasker strikkes ret og vrangmasker vrang.
Strik således, til arbejdet måler 18 (19) 20 (22) 23 
(24) 25 cm. Slut med en p fra vrangsiden.

Del arbejdet på næste p (retsiden): Strik 31 (34) 36 
(41) 46 (47) 50 m i mønster (= forstykke), sæt de 
næste 42 (46) 48 (52) 54 (60) 64 m på en maske-
holder (= ærme), sæt en markør, slå 8 (8) 10 (10) 
12 (12) 14 nye m op, sæt en markør, strik 62 (68) 80 
(82) 88 (94) 100 m som m viser (= ryg), sæt de næ-
ste 42 (46) 48 (52) 54 (60) 64 m på en maskeholder 
(= ærme), sæt en markør, slå 8 (8) 10 (10) 12 (12) 
14 nye m op, sæt en markør, strik 31 (34) 36 (41) 46 
(47) 50 m i mønster (= forstykke).
Der er nu 140 (152) 172 (184) 204 (212) 228 m på 
p.

Krop
Fortsæt med snoninger ifølge tredje del af diagram-
met og strik de øvrige m, som m viser, til arbejdet 
måler ca. 8 (7) 7 (6) 5 (5) cm fra under ærmet. Slut 
med en p fra retsiden.

Indtagningspind (vrangsiden): *Strik mønster til 
markøren, flyt markøren over, 2 r sm, strik til 2 m før 
markøren, llr, flyt markøren over*. Gentag fra * til * 
en gang mere, strik mønster p ud.
Strik endnu en indtagningspind efter 6 p.
Der er nu 132 (144) 164 (176) 196 (204) 220 m på 
p.

Strik nu 3 cm lige ned i mønster. Slut med en p fra 
vrangsiden.

Udtagningspind (retsiden): *Strik mønster til markø-

ren, flyt markøren over, slå om, strik til markøren, slå 
om, flyt markøren over*. Gentag fra * til * en gang 
mere, strik mønster p ud.
Strik omslag drejet ret på næste p.
Strik en udtagningspind på hver 6. p i alt 4 gange.
Der er nu 148 (160) 180 (192) 212 (220) 236 m på 
p.

Strik lige ned med snoninger og de øvrige m, som 
m viser, til kroppen måler ca. 36-37 (36-37) 36-37 
(35-36) 35-36 (35-36) 35-36 cm fra ærmegabet. 
Slut med diagrammets 1. p, også hvis dette sker, før 
arbejdet måler det angivne antal cm. 
Fortsæt derefter lige ned som m viser, til arbejdet 
måler 38 (38) 38 (37) 37 (37) 37 cm. Slut med en p 
fra vrangsiden.

Kant
1. p (retsiden): Strik r over alle m.
2. p: Strik m i mønster (uden snoninger) 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 42 (46) 48 (52) 54 (60) 64 m fra første ærme 
over på 5 mm strømpepinde. Strik 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 
m op fra midten af de nyopslåede m og frem til ær-
mets m, strik ærmets m, som m viser, strik yderligere 
4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 m op i de nyopslåede m under 
ærmet. Der er nu 50 (54) 58 (62) 66 (72) 78 m på p.
Saml omg, sæt en markør ved omg’s begyndelse og 
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strik rundt.
Strik 2 omg, som m viser. Tag ind på næste omg: 1 
vr, 2 vr sm, strik mønster til de sidste 3 m, 2 vr sm, 
1 vr.
Fortsæt med at strikke, som m viser, og tag samtidig 
ind på hver 14. (12.) 10. (10.) 10. (8.) 7. omg, til der 
er 36 (38) 40 (42) 44 (46) 48 m tilbage på omg, dvs. 
7 (8) 9 (10) 11 (13) 15 gange i alt.
Strik lige op, til ærmet måler 42 (43) 43 (44) 44 (44) 
44 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 88 (88) 92 (92) 92 (96) 96 m op langs venstre 
forkant med 4 mm rundpind.
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. Strik 1. p yderligere én 
gang. Luk af i rib.

Knaphulskant
Strik 88 (88) 92 (92) 92 (96) 96 m op langs højre 
forkant med 4 mm rundpind.
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: Strik som 1. pind.
4. p (knaphuller, retsiden): 3 r, *2 vr sm, slå om, strik 
10 m i rib*. Strik fra * til * 6 (6) 7 (7) 7 (7) 7 gange 
i alt, slå om, 2 vr sm, strik 11 (11) 3 (3) 3 (7) 7 m i 
rib.
Strik 1.-2. p igen. Strik 1. p yderligere én gang. Luk 
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.


