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Indiecita og Tilia er et match made in heaven. 
Når man strikker de to garner sammen bliver 
resultatet så utroligt blødt, at man omtrent 
kan høre englene synge. 
Den fantastiske koboltblå farve, som Klein 
er strikket af, er til gengæld ikke engleblid – 
heldigvis – for det skal også helst være lidt 
kant og lidt vrooom, hvis man spørger mig.
Er man mere i humør til noget roligere, er der 
lykkeligvis masser af andre smukke nuancer 
at vælge imellem.
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Materialer
250 (300) 300 (350) 400 (400) g Indiecita fra 
Filcolana i farve 337 (Bright Cobalt)
125 (125) 150 (150) 175 (175) g Tilia fra Filcolana i 
farve 337 (Bright Cobalt)
Rundpind 4,5 mm, 80 cm
4 og 4,5 mm strømpepinde
3 hægter
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL) 2XL (3XL)

Mål
Passer til brystvidde: 78-88 (88-98) 98-108 (108-
118) 118-128 (128-138) cm
Overvidde: 93 (104) 113 (124) 133 (145) cm
Total længde: 63 (64) 64 (65) 66 (66) cm
Ærmelængde: 44 cm

Strikkefasthed
18 m og 26 p i glatstrikning med en tråd af hvert garn 
på p 4,5 mm = 10 x 10 cm.
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Særlige forkortelser
3-i-1: 1 r, 1 dr r og 1 r i samme maske.
2-i-1: 1 r, 1 dr r i samme maske.
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.
M: markør

Arbejdsgang
Klein strikkes oppefra og ned i ét stykke. Man slår 
først masker op til halskanten og disse masker opde-
les i skuldre, ryg og forstykker med markører. På den 
første del af bærestykket tages der ud på forstykker 
og ryg, til skuldrene har den rette længde. Herefter 
skabes puffet på hver skulder ved at tage en masse 
masker ud over skuldermaskerne på én enkelt pind. 
Resten af bærestykket strikkes med udtagninger på 
ærmer og krop, så hver del har den rette form og 
det rette antal masker, og bærestykket har den rette 
længde. Derefter deles maskerne i ærmer og krop, 
som strikkes færdige hver for sig. Til sidst strikkes 
forkanten og lommerne, som er det eneste der kræ-
ver efterfølgende monteringsarbejde.

Cardigan
Slå 40 (40) 42 (44) 46 (48) m op på 4,5 mm rund-
pind med en tråd af hver kvalitet.

Skuldre
1. p (vrangsiden): 1 r, sæt M, strik 5 (5) 5 (6) 6 (6) 
vr, sæt M, strik 28 (28) 30 (30) 32 (34) vr, sæt M, 
strik 5 (5) 5 (6) 6 (6) vr, sæt M, 1 r.
2. p: Strik r til 1 m før M, 2-i-1, flyt M, strik r til M, 
flyt M, 2-i-1, strik r til 1 m før M, 2-i-1, flyt M, strik r 
til M, flyt M, 2-i-1, strik r p ud.
3. p: 1 r, strik vr til 1 m før M, 2-i-1, flyt M, strik vr 
til M, flyt M, 2-i-1, strik vr til 1 m før M, 2-i-1, flyt M, 
strik vr til M, flyt M, 2-i-1, strik vr til sidste m, 1 r.
Strik 2. og 3. p i alt 9 (10) 11 (13) 14 (15) gange.
Der er nu 112 (120) 130 (148) 158 (168) m på p.

Puf
Næste p (retsiden): *Strik r til M, flyt M, [3-i-1, 1 
udt] 4 (4) 4 (5) 5 (5) gange, 3-i-1, flyt M*. Gentag 
fra * til * 1 gang mere. Strik r p ud.
Der er nu 140 (148) 158 (182) 192 (202) m på p.

Bærestykke
1. p (vrangsiden): *Strik vr til M, flyt M, 2-i-1, strik vr 
til 1 m før M, 2-i-1, flyt M*. Gentag fra * til * 1 gang 
mere. Strik vr p ud.
2. p: *Strik r til M, flyt M, 2-i-1, strik r til 1 m før M, 
2-i-1, flyt M*. Gentag fra * til * én gang mere. Strik 
r p ud.
Strik 1. og 2. p i alt 6 (6) 7 (7) 8 (8) gange. 
Der er nu 43 (43) 47 (51) 55 (55) m på hvert ærme, 
dvs. mellem hver af de to sæt M.

På samme tid strikkes en udtagning ved forkanterne, 
dvs. efter første og før sidste m på hver 2. p fra retsi-
den i alt 11 (11) 12 (12) 13 (13) gange.

3. p (vrangsiden): 1 r, strik vr til sidste m, 1 r.
4. p: *Strik r til M, flyt M, 1 vr, strik r til 1 m før M, 1 
vr, flyt M*. Gentag fra * til * én gang mere. Strik r p 
ud.
Strik 3. og 4. p i alt 11 (11) 11 (11) 12 (12) gange. 
Ærmet måler nu ca. 12 (12) 13 (14) 15 (15) cm, målt 
fra puf-pinden.

5. p (vrangsiden): *Strik vr til 1 m før M, 1 vr udt, 1 
r, flyt M, 2-i-1, strik vr til 1 m før M, 2-i-1, flyt M, 1 r, 
1 vr udt*. Gentag fra * til * en gang mere. Strik vr p 
ud.
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6. p: *Strik r til 1 m før M, 1 udt, 1 r, flyt M, 2-i-1, 
strik r til 1 m før M, 2-i-1, flyt M, 1 r, 1 udt*. Gentag 
fra * til * en gang mere. Strik r p ud.
Strik 5. og 6. p i alt 3 (4) 5 (5) 5 (6) gange.  

Str. S, XL, 2XL og 3XL: Strik 5. p en sidste gang.
Str. M og L: Strik 3. p.

Del bærestykket på næste omg (retsiden): *Strik r 
til M, sæt de næste 57 (59) 67 (73) 77 (81) ærme-m 
mellem M på en maskeholder, lad M sidde, slå 8 (8) 
10 (10) 12 (14) nye m op, lad M sidde*. Gentag fra * 
til * en gang mere. Strik r p ud.

Krop
Strik nu frem og tilbage over kroppens masker i glat-
strik, til arbejdet måler ca. 8 (7) 7 (6) 5 (5) cm fra 
under ærmet. Slut med en p fra vrangsiden. 
Husk fortsat at tage ud ved forkanterne. Husk også 
at strikke første og sidste m ret på alle p. Når alle 
udtagninger ved forkanterne er strikket, er der 168 
(180) 204 (224) 240 (262) m på p.

Indtagningspind (retsiden): *Strik r til 4 m før M, 2 r 
sm, 2 r, flyt M, strik r til M, flyt M, 2 r, llr*. Gentag fra 
* til * en gang mere, strik r p ud.
Strik en indtagningspind på hver 6. p i alt 3 gange.
Der er nu 156 (168) 192 (212) 228 (250) m på p.

Strik nu lige ned i glatstrik til arbejdet måler ca. 19 
(18) 18 (17) 16 (16) cm fra under ærmet. Slut med 
en pind fra vrangsiden.

Udtagningspind (retsiden): *Strik r til 4 m før M, 1 
udt, strik r til 4 m efter næste M, 1 udt*. Gentag fra * 
til * en gang mere. Strik r p ud.
Strik en udtagningspind på hver 6. p i alt 8 gange.
Der er nu 188 (200) 224 (244) 260 (282) m på p.

Strik lige ned til kroppen måler 43 (42) 41 (41) 40 
(39) cm målt fra ærmegabet. Slut med en pind fra 
retsiden.

Strik 10 pinde ret.
Luk alle m ret af fra vrangsiden.

Ærmer
Flyt de 57 (59) 67 (73) 77 (81) m til første ærme 
over på 4,5 mm strømpepinde.
Strik 4 (4) 5 (5) 6 (7) m op fra midten af de aflukke-
de masker under ærmet og frem til ærmets m, strik 
de 57 (59) 67 (73) 77 m på strømpepindene r, strik 
yderligere 4 (4) 5 (5) 6 (7) m op under ærmet. Saml 
til en omg og sæt en markør ved omg begyndelse.
Der er nu 65 (67) 77 (83) 89 (95) m på p.
Strik 4 omg r.
Indtagningsomg: 1 r, 2 r sm, strik r de sidste 3 m på 
omg, llr, 1 r.
Strik en indtagningsomg på hver 8. (8.) 7. (6.) 6. (5.) 
omg i alt 11 (12) 15 (16) 18 (20) gange - til der er 
43 (43) 47 (51) 53 (55) m på p.

Fortsæt lige ned i glatstrik til ærmet måler 42 cm 
målt fra ærmegabet.
Skift til 4 mm strømpepinde.
1. omg: Strik vr.
2. omg: Strk r.
Strik 1. og 2. omg i alt 3 gange. Strik 1. omg en sid-
ste gang. Luk vrang af fra retsiden.

Strik det andet ærme færdig på samme måde.

Forkant
Strik m op hele vejen rundt langs forkanter og hals-
kant med en 4,5 mm rundpind og sæt samtidig 4 
markører.
Strik ca. 78 (76) 74 (74) 72 (70) m op langs det lige 
stykke af højre forkant, sæt M, strik ca. 43 (45) 49 
(51) 55 (57) m op langs det skrå stykke op til skul-
dermaskerne, sæt M, strik 5 (5) 5 (6) 6 (6) m op i 
skuldermaskerne, strik 30 (30) 32 (32) 34 (36) m op 
langs nakkemaskerne, strik 5 (5) 5 (6) 6 (6) m op 
skuldermaskerne, sæt M, strik ca. 43 (45) 49 (51) 55 
(57) m op langs det skrå stykke ned til hvor M sidder 
i modsatte side, sæt M, strik ca. 78 (76) 74 (74) 72 
(70) m op langs den lige del af venstre forkant.
Der er nu ca. 282 (282) 288 (294) 300 (302) m på p.
1. p (vrangsiden): Alle m r.
2. p: [Strik r til M, flyt M, 1 udt] 2 gange, [strik r til 
M, 1 udt, flyt M] 2 gange, strik r pinden ud.
Gentag 1. og 2. p i alt 4 gange. 
Luk alle m ret af fra vrangsiden.

Lommer
Slå 23 (23) 25 (25) 27 (27) m op på en 4 mm strøm-
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pepind. Strik 9 pinde ret frem og tilbage på to 4 mm 
strømpepinde. Skift til 4,5 mm pinde.
Næste p (retsiden): Strik 9 (9) 10 (10) 11 (11) r, [3-
i-1] 5 gange, strik r pinden ud.
Strik nu frem og tilbage i glatstrik, til lommen måler 
ca. 17 cm. Strik første og sidste m ret på alle p. Luk 
meget stramt af på næste p fra retsiden.

Strik en lomme magen til.

Montering
Sy lommerne på forstykkerne så bunden af lommen 
flugter med den retstrikkede kant langs bunden af 
cardiganen og 8 cm fra yderste forkant. Sy hægterne 
i forkanten. Den øverste hvor markøren sat på for-
kanten og de øvrige med 5 cm’s mellemrum nedad. 
Hæft alle ender.
Skyl den færdige cardigan op, centrifuger den eller 
pres den så tør som muligt i et sammenrullet hånd-
klæde. Læg den på en plan overflade og træk den i 
form med hænderne. Lad den tørre helt.


