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- en smuk og elegant cardigan

Design: Rachel Søgaard
Smuk og elegant cardigan med klassiske
snoninger.
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Materialer
Indiecita fra Filcolana 450 (450) 550 (550) g fv. 100
(råhvid)
New Zealand Lammmeuld fra Filcolana 200 (250) 300
(300) g fv. 101 (råhvid)
Pinde 4,5 mm, lang rundpind 4,5 mm
7 knapper
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 84 (92) 100 (108) cm
Overvidde: 94 (102) 110 (118) cm
Hel længde: ca. 76 (78) 80 (82) cm
Ærmelængde: ca. 48 cm for alle str.
Strikkefasthed
17,5 m og 25 p i glatstrikning med en tråd af hver
kvalitet på p 4,5 mm = 10 x 10 cm.v
Særlige forkortelser
o-indt: 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over.
NB: Der strikkes med en tråd af hver kvalitet.
Diagram til krop viser den højre halvdel af, ryggen
eller højre forstykke, den venstre halvdel af ryggen
og venstre forstykke strikkes som en spejling af den
højre dvs. med snoningerne i modsat rækkefølge og
således at snoningerne over 4 m snos i modsat
retning.
Diagram til ærme viser på samme måde den ene
halvdel af ærmet, mens den anden halvdel strikkes
som en spejling.
Læg mærke til, at de 16 m i venstre side af
diagrammet danner en rapport over 8 p, hvilket ikke
går op i de 30 p, der danner rapport over de øvrige
m. Der er derfor indtegnet yderligere 2 p over disse
16 m øverst i diagrammet.
Ryg
Slå 110 (118) 126 (134) m op på p 4,5 mm, og strik
rib, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * pinden ud, slut med
2 vr (1. p = vrangsiden). Strik, til ribben måler 6 cm,
slut med en p fra vrangsiden.
Begynd ved bogstavet for den pågældende
størrelse, og strik mønster efter diagrammet, idet der
tages 6 m ud over de midterste 26 m på p = 116
(124) 132 (140) m.
Strik lige op i mønster (første og sidste m er kantmasker), til ryggen måler ca. 58 cm, slut med en p fra
vrangsiden. Marker den sidste p i diagrammet, så forstykkerne kan strikkes i nøjagtig samme længde.
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Luk nu 6 m af i begyndelsen af de næste 2 p = 104
(112) 120 (128) m
Tag derefter 1 m ind i hver side af næste p således:
Strik 2 r, o-indt, strik mønster til de sidste 4 m, 2 r
sm, 2 r.
Gentag disse indtagninger på hver 2. p yderligere 25
(27) 29 (31) gange.
Luk de resterende 52 (56) 60 (64) m af.
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Venstre forstykke
Slå 53 (57) 61 (65) m op på p 4,5 mm og strik rib.
1. p (vrangsiden): 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *
pinden ud, slut med 2 vr.
Når ribben har samme højde som på ryggen, fortsættes i mønster efter diagrammet, idet der begyndes ved
bogstavet for den pågældende størrelse, og der tages
6 m ud over de sidste 11 m på p, sidste m er kantmasken i venstre side af diagrammet (= 59 (63) 67 (71)
m).
Fortsæt lige op i mønster, til 14 p før ryggens aflukning
til ærmegab. Her begynder indtagningerne til hals,
som foretages således: Strik mønster til de sidste 3 m
på p, 2 r sm, 1 r.
Gentag denne indtagning på hver 2. p arbejdet ud, og
luk SAMTIDIG 6 m af til ærmegab i højre side af arbejdet i samme højde (dvs. på samme p) som på ryggen. Tag derefter 1 m ind i højre side af arbejdet på
hver 2. p fra retsiden således: Strik 2 r, o-indt, strik
mønster pinden ud.
Gentag denne indtagning yderligere 20 (22) 24 (26)
gange. Der er nu 4 m tilbage på p. Luk disse m af.
Højre forstykke
Strikkes som venstre, blot spejlvendt.
1. p (vrangsiden): 2 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til
* pinden ud, slut med 3 r. Fortsæt i rib, til ribben har
samme højde som på venstre forstykke.
Fortsæt i mønster, og husk at læse diagrammet spejlvendt og at spejlvende snoningerne over 4 m.

Side 2
Indtagningerne i højre side af arbejdet, til halsudskæring foretages således:
1. p (retsiden): 1 r, 1 o-indt, strik mønster pinden
ud.
Indtagningerne til raglan i venstre side af arbejdet
foretages således: Strik mønster til de sidste 4 m på
p, 2 r sm, 2 r.
Højre ærme
Slå 46 (46) 50 (54) m på p 4,5 mm og strik rib, 2 r, 2
vr, til ribben måler 6 cm, slut med en p fra
vrangsiden.
Næste p: Begynd ved bogstavet for den pågældende
størrelse og strik mønster efter diagrammet, idet der
tages 6 m ud over de midterste 10 m på p = 52 (52)
56 (60) m.
Fortsæt i mønster, og tag 1 m ud i hver side af arbejdet
på hver 6. p, til der er 76 (80) 84 (88) m på p. Fortsæt
lige op i mønster, til ærmet måler ca. 48 cm, slut med
samme p i snoningen med de 4 m som på forstykker
og ryg før aflukning til ærmegab (dette er en p fra
vrangsiden).
Luk nu 6 m af i begyndelsen af de næste 2 p. Tag derefter 1 m ind i hver side af hver 2. p på samme måde
som på ryggen, til der er taget ind i alt 21 (23) 25 (27)
gange = 22 m.
Fortsæt indtagninger som før i venstre side af arbejdet, og luk SAMTIDIG i højre side af arbejdet på hver
2. p for 4 m 2 gange, derefter 3 m 1 gang og 2 m 2
gange. Luk de resterende 2 m af.
Venstre ærme
Strikkes som højre, blot spejlvendt.
Montering
Sy alle raglansømme.
Strik m op fra retsiden af arbejdet med rundp 4,5 mm
langs forkanter, øverst langs ærmernes aflukning og
halsudskæringen. Der strikkes ca. 3 m op for hver 4
p.
1. p (vrangsiden): Strik rib, 2 vr, 2 r, frem til m over
ærmerne og ryggen, herover tages ind jævnt fordelt
til ca. 56 (60) 64 (68) m, det samlede maskeantal
skal være deleligt med 4 + 2.
Strik i alt 8 p rib frem og tilbage på rundp, men på 4.
p strikkes 7 knaphuller ind jævnt fordelt langs højre
forkant.
Knaphul: Luk 2 m af, på næste p slås 2 nye m op
over disse.
Hæft alle ender. Sy knapper i over for knaphullerne.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.
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Begynd her ryg og forstykker

Diagram, ærme

kantmaske - strikkes kun på forstykkerne

strik dr r i lænken mellem m = 1 udt

S+M

L

XL

bobble = strik 2 i de samme to m forfra, bagfra, forfra, vend, 5 vr, vend, 5 r, træk de 4 m mod højre over den yderste m til venstre (= 1 m)

sæt 2 m på hjælpep foran arb, 2 vr, 2 r, strik m på hjælpep r

sæt 4 m på hjælpep bag arb, 2 r, strik m på hjælpep vr

sæt 2 m på hjælpep foran arb, 2 vr, strik m på hjælpep r

sæt 2 m på hjælpep bag arb, 2 r, strik m på hjælpep vr

sæt 2 m på hjælpep foran arb, 2 r, strik m på hjælpep r

sæt 2 m på hjælpep bag arb, 2 r, strik m på hjælpep r

vr på retsiden, r på vrangsiden

r på retsiden, vr på vrangsiden

Diagram, bul og bærestykke
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