
Mungo - en skøn cardigan til børn
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Jeg kan ikke komme i tanker om noget glade-
re og finere end børn i striber og klare farver. 
En stribet cardigan med raglanærmer er en 
god basisting at have i børnenes garderobe, 
og så er den enkel og sjov at strikke – og 
ikke mindst at kombinere og vælge farverne 
til. Ekstra hyggeligt er det måske, hvis man 
vælger farver sammen med cardiganens 
fremtidige ejer.
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Materialer
3 farver Cinnia fra Filcolana:
Farve A: 50 (50) 50 (50) 50 (50) g
Farve B: 50 (100) 100 (150) 150 (150) g
Farve C: 50 (100) 150 (150) 150 (150) g
Rundpind 4 mm, 60 cm
Rundpind 3½ mm, 60 cm
Strømpepinde 4 mm
Strømpepinde 3½ mm
4 markører eller kontrastfarvet tråd
4 maskeholdere 
6 (7) 7 (8) 8 (8) knapper (ca. 1,5-2 cm i diameter)

Farver
Turkis med orange kanter: 
Farve A: 284 (Kumquat)
Farve B: 280 (Curacao)
Farve C: 289 (Petrol)
Gul/bordeaux med pink kanter:
Farve A: 291 (Azalea)
Farve B: 290 (Bordeaux)
Farve C: 287 (Bitter lemon)

Størrelser
86-92 cl/1½-2 år (98-104 cl/3-4 år) 110-116 cl/5-6 
år (122-128 cl/7-8 år) 134-140 cl/9-10 år (146-152 
cl/11-12 år)
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Mål
Passer til brystvidde: 53-54 (55-56) 58-60 (62-64) 
66-68 (70-72) cm
Overvidde: 64 (66) 70 (74) 78 (82) cm
Ærmelængde: 23 (28) 31 (33) 36 (38) cm
Hel længde: 32 (36) 39 (44) 48 (50) cm 

Strikkefasthed
20 m og 24 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm.

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): Tag 2 ret løs af 1 ad gangen, før ven-
stre pind bagfra ind gennem maskerne fra venstre og 
strik de to masker ret sammen.

Vendepinde
Når man vender midt på en pind, er det vigtigt at 
gøre noget for at undgå at der ikke bliver et hul imel-
lem de to masker man vender ved. Den mest gængse 
metode er, at slå garnet om den næste maske så-
ledes: Hold garnet bagved pindene, tag den næste 
maske løst af fra højre til venstre pind, bring garnet 
foran pindene, og tag masken løst tilbage på højre 
pind. Dette skaber en løkke om masken der gør at 
der ikke kommer et hul imellem den sidste strikkede 
maske og den første ustrikkede. Vend nu arbejdet og 
følg opskriften videre.

Arbejdsgang
Cardiganen strikkes nedefra og op, ud i et stykke 
og uden unødvendigt sammensyningsarbejde. Først 
strikkes kroppen, fra ribkanten og op. Herefter strik-
kes ærmerne på samme vis – bare rundt i stedet for 
frem og tilbage. Herefter samles krop og ærmer på 
én rundpind, samlingerne markeres og der strikkes 
bærestykke med raglanindtagninger. Før halsribben 
strikkes der vendepinde, som hæver skuldre og nakke 
og sikrer en god pasform. Herefter strikkes ribkanten. 
Til sidst strikkes der knap- og knaphulskanter på.

Krop
Slå 124 (128) 136 (144) 152 (160) m op med farve A 
på 3,5 mm rundpind.
1. p (vrangsiden): 3 vr, * 2 r, 2 vr*, gentag fra * til * 
slut med 3 vr.
2. p (retsiden): 3 r, * 2 vr, 2 r*, gentag fra * til * slut 
med 3 r.
Strik 1. og 2. p i alt 3 gange.  
Strik 1. p én gang mere.

Skift til 4 mm rundpind og strik striber på hver 12 
(14) 16 (18) 20 (21) pinde i farve B, C og B igen i 
glatstrik. 
Skift til farve C og strik 3 (3) 5 (7) 9 (9) pinde glat-
strik.

Sidste p: Strik 26 (27) 29 (30) 32 (33) vr, luk 6 (6) 6 
(8) 8 (10) m af, strik 60 (62) 66 (68) 72 (74) vr, luk 

6 (6) 6 (8) 8 (10) m af, strik 26 (27) 29 (30) 32 (33) 
vr. 

Der er nu 112 (116) 124 (128) 136 (140) m på pin-
den.
Lad arbejdet hvile og strik ærmerne.

Ærmer (strik 2)
Slå 40 (40) 44 (44) 44 (48) m op med farve A på 3,5 
mm strømpepinde. Saml omgangen og sæt et mærke 
ved omgangens begyndelse.
1. p: *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *.
Strik 1. p i alt 7 gange.

Skift til 4 mm strømpepinde og farve C og strik 2 omg 
glatstrik.

Strik en udtagningsomgang på næste omgang: 
1 r, 1 udt, strik ret til der er 1 m tilbage på omg, 1 
udt, 1 r.
Tag ud på denne måde på hver 7. omg i alt 5 (7) 6 
(8) 9 (8) gange. 
Der er nu 50 (54) 56 (60) 62 (64) m.

Strik 9 (11) 7 (7) 7 (7) omgange mere i farve C.
Strik striber på hver 12 (14) 16 (18) 20 (21) omgan-
ge i farve B, C og B igen i glatstrik.
Skift til farve C og strik 3 (3) 5 (7) 9 (9) omgange 
glatstrik.

Sidste omg: Strik ret til der er 3 (3) 3 (4) 4 (5) m 
tilbage af omgangen, luk de næste 6 (6) 6 (8) 8 (10) 
m af.
Der er nu 44 (48) 50 (52) 54 (54) m på pinden.
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Bærestykke 
Saml ærmer og krop på rundpinden og marker raglan 
(fortsæt i farve C):
Strik med rundp 4 mm, 26 (27) 29 (30) 32 (33) r til 
højre forstykke, marker sidste af disse m, strik 44 
(48) 50 (52) 54 (54) r til højre ærme, strik 60 (62) 
66 (68) 72 (74) r til ryggen og marker den første og 
den sidste af disse m, strik 44 (48) 50 (52) 54 (54) r 
til venstre ærme og strik 26 (27) 29 (30) 32 (33) og 
marker den første af disse m.

Der er nu 200 (212) 224 (232) 244 (248) m på pin-
den. 

1. p (vrangsiden): Strik alle m vrang. 
2. p (retsiden): *Strik r til 2 m før den markerede m, 
llr, strik den markerede m r, 2 r sm*, gentag fra * til 
* yderligere 3 gange, strik ret pinden ud.

Strik 1. og 2. p i alt 11 (13) 14 (15) 16 (17) gange.

Der er nu 112 (108) 112 (112) 116 (112) m på pin-
den.

På samme tid
Strik de første 8 (10) 10 (10) 12 (13) pinde af bære-
stykket med farve C (så striben er 12 (14) 16 (18) 20 
(21) pinde bred).
Strik de næste 12 (14) 16 (18) 20 (21) pinde i farve 
B.
Skift til farve C.

Vendepinde (med farve C)
1. vendepind: *Strik r til 2 m før den markerede m, 
llr, strik markerede m r, 2 r sm*, gentag fra * til * 
yderligere 3 gange, strik r til der er 3 m tilbage på 
pinden, vend.
2. vendepind: Strik vr til der er 3 m tilbage på pin-
den, vend.
3. vendepind: *Strik r til 2 m før den markerede m, 
llr, strik markerede m r, 2 r sm*, gentag fra * til * 
yderligere 3 gange, strik r til 3 m før sidste vending, 
vend.
4. vendepind: Strik vr til 3 m før sidste vending, 
vend.

Gentag 3. og 4. vendepind 1 gang mere.

7. vendepind: *Strik r til 2 m før den markerede m, 
llr, strik markerede m r, 2 r sm*, gentag fra * til * 
yderligere 2 gange, strik 10 r, vend.
8. vendepind: Strik vr til anden markør, strik 11 m vr, 
vend.
9. vendepind: *Strik r til 2 m før den markerede m, 
llr, strik markerede m r, 2 r sm*, gentag fra * til * 
yderligere 2 gange, strik 4 r, vend.
10. vendepind: Strik vr til anden markør, strik 5 vr, 
vend.
11. vendepind: *Strik r til 2 m før den markerede m, 
llr, strik markerede m r, 2 r sm*, gentag fra * til * 
yderligere 2 gange, strik r pinden ud.

12. vendepind: Strik alle m vr.
Bryd farve C.

Der er nu 72 (68) 72 (72) 76 (72) m på pinden.

Strik 1 p r med farve A, fjern raglanmarkørerne og 
tag samtidig 12 (4) 8 (4) 8 (0) masker ind jævnt 
fordelt over pinden.

Der er nu 60 (64) 64 (68) 68 (72) m på pinden.

Skift til 3,5 mm rundpind.
1. p (vrangsiden): 3 vr, * 2 r, 2 vr*, gentag fra * til * 
slut med 3 vr.
2. p (retsiden): 3 r, * 2 vr, 2 r*, gentag fra * til * slut 
med 3 r.
Strik 1. og 2. p i alt 3 gange.
Luk alle m af i rib, r over r og vr over vr.

Forkanter
Traditionelt sidder knapperne i venstre side på pigetøj 
og i højre side på drengetøj. Derfor er knaphulskan-
terne nedenfor skrevet, så det er op til dig, i hvilken 
side du vælger at strikke knaphuller.
Knaphulskanten strikkes som den højre forkant, hvis 
cardiganen er til en pige og som den venstre forkant 
hvis cardiganen er til en dreng.

Ribkant med knaphuller 
Strik 52 (60) 68 (76) 84 (88) m op fra retsiden langs 
forkanten.

1. p (vrangsiden): 3 vr, * 2 r, 2 vr*, gentag fra * til * 
og slut med 3 vr.
2. p (retsiden): 3 r, *slå om, 2 vr sm, strik 7 (7) 8 (8) 
9 (9) m rib*, gentag fra * til * og slut med 2 vr sm, 
slå om, 3 r. 
3. p (vrangsiden): Som 1. p.
4. p (retsiden): 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * og 
slut med 3 r. 
Strik 3. og 4. p en gang mere.
Luk alle m af i rib, r over r og vr over vr.

Ribkant uden knaphuller 
Strik 52 (60) 68 (76) 84 (88) m op fra retsiden langs 
forkanten.

1. p (vrangsiden): 3 vr, * 2 r, 2 vr*, gentag fra * til * 
og slut med 3 vr.
2. p (retsiden): 3 r, * 2 vr, 2 r*, gentag fra * til * og 
slut med 3 r.
Strik 1. og 2. p i alt 3 gange.
Luk alle m af i rib, r over r og vr over vr.

Montering
Sy knapperne i overfor knaphuller. Hæft ender.
Vask det færdige arbejde, tryk forsigtigt så meget 
væde ud som muligt og lad det ligge og tørre på en 
plan overflade.


