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Cardiganes ribkanter går på smukkeste vis 
over i enkle snoninger, på denne klassiske 
cardigan. Ideen til ”Alva” kommer fra garnet 
selv: Peruvian Highland Wool er nemlig helt 
fantastisk at strikke snoninger med. Garnet 
er den perfekte kombination af lethed, fast-
hed og elasticitet, når man strikket det – og 
snoningerne bliver altid jævne og fine.
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Materialer
500 (500) 550 (600) 600 g Peruvian Highland Wool 
fra Filcolana i farve 815 (lavendelgrå melange)
Rundpind 5 mm, 80 cm
Strømpepinde 5 mm
6 markører til markering af snoningspaneler
4 markører til markering af raglan

Størrelser
S (M) L (XL) 2XL

Mål
Passer til brystvidde: 
78-88 (88-98) 98-108 (108-118) 118-128 cm
Overvidde: 92 (102) 112 (122) 132 cm
Vidde forneden: 95 (105) 115 (125) 135 cm
Ærmelængde: 44 (45) 46 (46) 46 cm
Hel længde: 57 cm

Strikkefasthed
16 m og 25 p i glatstrikning på p 5 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
1 r udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet ret.
1 vr udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet vrang.
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Llr (indtagning): 2 ret løs af en ad gangen, flyt ma-
skerne tilbage på venstre pind og strik dem ret sam-
men.

Arbejdsgang
Cardiganen strikkes nedefra og op. Kroppen strikkes 
frem og tilbage i et stykke til ærmegabet. Herefter 
strikkes ærmerne. Krop og ærmer samles og bære-
stykket strikkes med raglanindtagninger. Halvvejs 
igennem bærestykke hviler m  ved forkanterne. Her-
efter lukkes der masker af i forlængelse af de hvi-
lende masker for at forme halskanten. Den sidste del 
af bærestykket er ribkanten, der fortsætter i forlæn-
gelse af snoningsmønsteret. Til allersidst strikkes der 
forkanter med knaphuller på cardiganen.

Krop
Slå 156 (172) 188 (204) 220 m op på rundp 5 mm og 
strik frem og tilbage i rib således:
1. p (vrangsiden): 3 vr, *2 r, 2 vr*. Gentag fra * til *. 
Slut med 2 r, 3 vr.
2. p (retsiden): 3 r, *2 vr, 2 r*. Gentag fra * til *. Slut 
med 2 vr, 3 r.
Gentag 1. og 2. p, til arbejdet måler 5 cm. Slut med 
en p fra vrangsiden.

Påbegynd mønster
1. p (retsiden): 3 r, 1 vr, 1 vr udt, sæt en markør 
og strik første startpind (S1) af diagram A, sæt en 
markør for diagrammets afslutning, 1 vr udt, 1 vr, *2 
r, 2 vr*. Strik fra * til * 7 (9) 11 (13) 15 gange i alt. 2 
r, 1 vr, 1 vr udt, sæt et markør og strik første start-
pind (S1) af diagram A + B + A, sæt en markør for 
diagrammernes afslutning, 1 vr udt, 1 vr, *2 r, 2 vr*. 
Strik fra * til * 7 (9) 11 (13) 15 gange i alt. 2 r, 1 vr, 
1 vr udt, sæt en markør og strik første startpind (S1) 
af diagram A, sæt en markør for diagrammets afslut-
ning, 1 vr udt, 1 vr, 3 r. (= 26 m taget ud)
Der er nu 182 (198) 214 (230) 246 m på p.
2. p (vrangsiden): 3 vr, 2 r, strik anden startpind 
(S2) af diagram A, strik r til næste markør, strik 
anden startpind (S2) af diagram A + B + A, strik r til 
næste markør, strik anden startpind (S2) af diagram 
A, 2 r, 3 vr.
3. p: 3 r, 2 vr, strik næste p af diagram A, strik vr til 
næste markør, strik næste p af diagram A + B + A, 
strik vr til næste markør, strik næste p af diagram A, 
2 vr, 3 r.
4. p: 3 vr, 2 r, strik næste p af diagram A, strik r til 
næste markør, strik næste p af diagram A + B + A, 
strik r til næste markør, strik næste p af diagram A, 2 
r, 3 vr.
Strik 3. og 4. p til arbejdet måler 17 cm. Startpindene 
strikkes ikke igen, men mønsterrapporten (inden for 
den røde ramme) gentages.
Diagram A og B har ikke samme antal p og diagram-
merne følges derfor separat for hhv A og B.

Herefter forsættes som ovenfor, samtidig med der 
strikkes indtagninger på hver 6. p i alt 4 gange såle-
des:

Indtagningspind (vrangsiden): 3 vr, 2 r, strik 
næste p af diagram A, 1 r, 2 r sm, strik r til 3 m før 
næste markør llr, 1 r, strik næste p af diagram A + B 
+ A, 1 r, 2 r sm, strik r til 3 m før næste markør, llr, 1 
r, strik næste p af diagram A, 2 r, 3 vr. (= 4 m indt).
Der er nu 166 (182) 198 (214) 230 m på p.

Strik 5 p lige op med snoninger og omvendt glatstrik, 
strik herefter en udtagningspind på hver 6. p i alt 3 
gange således:
Udtagningspind (vrangsiden): 3 vr, 2 r, strik 
næste p af diagram A, 1 r, 1 r udt, strik r til 1 m før 
næste markør, 1 r udt, 1 r, strik næste p af diagram A 
+ B + A, 1 r, 1 r udt, strik r til 1 m før næste markør, 
1 r udt, 1 r, strik næste p af diagram A, 2 r, 3 vr. (= 4 
m udt)
Der er nu 178 (194) 210 (226) 242 m på p.

Strik lige op med snoninger og omvendt glatstrik, til 
hele diagram A er strikket 10 (10) 9 (9) 9 gange, og 
der er strikket 5 (3) 7 (5) 1 pinde af næste diagram-
gentagelse.
Diagram B er nu strikket 6 (5) 5 (5) 5 gange, og der 
er strikket 1 (13) 9 (7) 3 pinde af næste diagramgen-
tagelse.
Dvs. der er strikket 85 (83) 79 (77) 73 p med snonin-
ger (efter startpindene) og arbejdet måler ca. 39 (38) 
36 (35) 34 cm.

Luk af til ærmegab (vrangsiden): 3 vr, 2 r, strik 
næste p af diagram A, strik 13 (17) 20 (24) 27 r, luk 
de næste 8 (8) 10 (10) 12 m vr af, strik til der er 11 
(15) 18 (22) 25 m på p efter de aflukkede m, strik 
næste p af diagram A + B + A, strik 11 (15) 18 (22) 
25 r, luk de næste 8 (8) 10 (10) 12 m vr af, strik til 
der er 13 (17) 20 (24) 27 m på p efter de aflukkede 
m, strik næste p af diagram A, 2 r, 3 vr.

Ærmer
Slå 36 (36) 36 (40) 40 m op på 5 mm strømpepinde. 
Saml til en omgang og sæt en markør for omgangens 
begyndelse.
Rib str. S (M) L: 1 r, *2 vr, 2 r*. Gentag fra * til *. 
Slut med 2 vr, 1 r. 
Rib str. (XL) 2XL: 1 vr, *2 r, 2 vr*. Gentag fra * til 
*. Slut med 2 r, 1 vr. 

Alle str: Strik rib, til arbejdet måler 4 (4) 5 (6) 7 cm.

Påbegynd mønster
1. omg: Strik 10 (10) 10 (12) 12 vr, 1 vr udt, sæt en 
markør og strik første startpind af diagram A, sæt en 
markør for diagrammets afslutning, 1 vr udt, 10 (10) 
10 (12) 12 vr. (= 6 m udt)
Der er nu 42 (42) 42 (46) 46 m på p.
2. omg: Strik vr til markøren, strik anden startpind af 
diagram A, strik vr omg rundt.
3. omg: Strik vr til markøren, strik næste p af dia-
gram A, strik vr omg rundt.

Fortsæt med at strikke efter diagram A mellem mar-
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kørerne og alle andre m vr, til arbejdet måler 8 cm.

Udtagningsomgang: 1 vr, 1 vr udt, strik vr til mar-
køren, strik næste p af diagram A, strik vr til sidste m 
på omg, 1 vr udt, 1 vr.

Strik en udtagningsomgang på hver 8. (7.) 6. (6.) 5. 
omg, til der er 64 (66) 72 (76) 80 m på p, dvs. 11 
(12) 15 (15) 17 gange i alt.

Fortsæt lige op, til hele diagram A er strikket 11 
gange og der er strikket 5 (3) 7 (5) 1 pinde af næste 
diagramgentagelse. Ærmet måler nu ca. 44 (45) 46 
(46) 46 cm.
Næste omg: Strik vr til markøren, strik næste p af 
diagram A, strik vr til de sidste 4 (4) 5 (5) 6 m, luk 
de næste 8 (8) 10 (10) 12 m vr af.

Lad ærmet hvile og strik et ærme magen til det før-
ste.

Bærestykke
Saml nu krop og ærmer på rundpinden ved at sætte 
ærmerne til, hvor der er lukket masker af på kroppen. 
Der er nu 274 (294) 314 (338) 354 m på pinden. Sæt 
markører de 4 steder hvor delene mødes. 
1. p (retsiden): 3 r, 2 vr, strik næste p af diagram A, 
strik vr til sidste m på forstykket, 1 r, flyt markøren 
over, strik 1. m på første ærme r, strik vr til diagram-
markøren på ærmet, strik næste p af diagram A 
(samme p som på forstykker og ryg), strik vr til sid-
ste m på ærmet, 1 r, flyt markøren over, strik 1. m på 
ryggen r, strik vr til diagrammarkøren, strik næste p 
af diagram A + B + A, strik vr til sidste m på ryggen, 
1 r, flyt markøren over, strik 1. m på andet ærme r, 
strik vr til diagrammarkøren, strik næste p af diagram 
A, strik vr til sidste m på ærmet, 1 r, flyt markøren 
over, strik 1. m på forstykket r, strik vr til diagram-
markøren, strik næste p af diagram A, 2 vr, 3 r.
2. p (vrangsiden): 3 vr, 2 r, strik næste p af dia-
gram A, strik r til 3 m før raglanmarkøren, llr, 1 vr, 
flyt markøren over, 1 vr, 2 r sm, strik r til diagram-
markøren, strik næste p af diagram A, strik r til 3 m 
før raglanmarkøren, llr, 1 vr, flyt markøren over, 1 vr, 
2 r sm, strik r til diagrammarkøren, strik næste p af 
diagram A + B + A, strik r til 3 m før raglanmarkøren, 
llr, 1 vr, flyt markøren over, 1 vr, 2 r sm, strik r til dia-
grammarkøren, strik næste p af diagram A, strik r til 
3 m før raglanmarkøren, llr, 1 vr, flyt markøren over, 
1 vr, 2 r sm, strik r til diagrammarkøren, strik næste 
p af diagram A, 2 r, 3 vr.
Strik 1. og 2. p i alt 8 (9) 7 (8) 10 gange. Den sidste 
p er 6. p i diagram A. Der er nu 210 (222) 258 (274) 
274 m på p. 

Sæt de forreste 25 (25) 26 (27) 27 m på hvert for-
stykke på maskeholdere. Bryd garnet.
Sæt garnet til igen efter de hvilende m og strik frem 
og tilbage med snoninger og omvendt glatstrik på 
retsidepindene og indtagninger på vrangsidepindene. 
Strik 14 (12) 20 (22) 22 p mere på denne måde, 

samtidig med at der lukkes m af til halsudskæringen 
således: 
Strik første pind (retsiden) uden aflukning af m. Luk 
nu 2 m af i begyndelsen af de næste 0 (2) 2 (4) 4 p. 
Luk herefter 1 m af i beg af de næste 4 (4) 10 (10) 
10 p.
Luk 1 m af i beg af de næste 2 p, men udelad raglan-
indtagningerne før første og efter sidste markør. 
Fjern herefter de 2 forreste raglanmarkører. Tag nu 
kun ind ved de 2 bagerste raglanmarkører på vrang-
sidepindene. Luk fortsat 1 m af i beg af hver p til der i 
alt er strikket 14 (12) 20 (22) 22 p. 

KUN str. M: Når de 12 pinde er strikket, strikkes 2 
mere hvor raglanindtagningerne på ryggen udelades.

På samme tid (alle str.): Når hele diagram A er 
strikket i alt 12 (13) 13 (13) 13 gange på ryggen, 
strikkes den afsluttende p (markeret med x i dia-
grammet) på både ærmer og ryg. Herefter strikkes til 
10. p på diagram B på ryggen, hvorefter den afslut-
tende p for diagram B strikkes. Efter diagrammerne 
er afsluttet, strikkes m som de viser (retmasker ret 
og vrangmasker vrang).
KUN Str. S, M og L: Når raglanindtagningerne be-
gynder at “spise” snoningerne, tages der ind med 2 vr 
sm i stedet for 2 r sm/llr.

Der er nu 90 (102) 100 (102) 102 m på p.

Halskant
Som forberedelse til halskanten sættes de forreste 25 
(25) 26 (27) 27 m fra forstykkerne tilbage på pinden. 
Begynd nu ved højre forkant og strik den afsluttende 
p (markeret med x) af diagram A. Strik herefter 15 
(25) 19 (19) 19 m op langs forstykkets aflukkede 
kant. 
Som det fremgår af billederne, fortsætter snonings-
mønsteret lige op i ribben. Dette kan kræve en juste-
ring af maskerne fra skulder og ryg. Med andre ord: 
Strik rib (2 vr, 2 r) over m fra skuldre og ryg. Tag evt. 
m ind for at få ribmønsteret til at stemme. Slut med 
2 vr. Strik nu 15 (25) 19 (19) 19 m op langs venstre 
forstykkes aflukkede kant. Strik den afsluttende p 
(markeret med x i diagrammet) af diagram A.
Strik frem og tilbage, som maskerne viser (i rib), til 
halskanten måler 4 cm. 
Aflukning: Luk maskerne langs forstykkerne af i rib. 
Strik maskerne på skuldre og ryg sammen 2 og 2 før 
de lukkes af. Dette skaber en god fast kant, der ikke 
bliver for vid.

Knapkant
Strik 76 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 (retsiden): 3 r, *2 vr, 2 r*. Gentag fra * til *. 
Slut med 2 vr, 3 r.
Strik 1. og 2. p i alt 4 gange. Strik 1. p en sidste 
gang. Luk af i rib.
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Knaphulskant
Strik 76 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 (retsiden): 3 r, *2 vr, 2 r*. Gentag fra * til *. 
Slut med 2 vr, 3 r.
3. p: Strik som 1. p.
4. p: Strik som 2. p.
5. p (knaphuller, vrangsiden): 3 vr, *2 r sm, slå 
om, strik 10 m i rib*. Strik fra * til * 6 gange i alt, 1 
vr.
Strik 2.-4. p en gange mere. Strik herefter 1. p en 
sidste gang. Luk m af i rib.

Flyt 2 masker over på hjælpepind og hold bagved
arbejdet, 2 r, strik de 2 masker fra hjælpepinden ret

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

Flyt 2 masker over på hjælpepind og hold bagved
arbejdet, 2 r, strik de 2 masker fra hjælpepinden vrang

Ret på retsiden

Vrang på retsiden

1 vr udt

Mønsterrapport

2 vr sm

Ingen maske

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diagram A

Diagram B
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x

Montering
Hæft ender og sy hullerne under ærmerne sammen 
med maskesting. Sy knapperne på knapkanten.


