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MATERIALE: lana Cotton 212 (50% Extrafine Merino, 50% 

Cotton) SILK KID MOHAIR (72% Mohair, 28% Silk) 

STØRRELSE: S (M) L (XL). 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 100 (108) (110) 116 cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 55 (57) 59 (61) cm. 

GARNFORBRUG: 

lana cotton: 5 (5) 6 (6) ngl. fv 100, 

Fv A: SILK KID MOHAIR: 2 (2) 2 (2) ngl. fv 1029 el. 1003, 

Fv B: SILK KID MOHAIR: 2 (2) 2 (2) ngl.  fv 1011 el. 1122, 

Fv C: SILK KID MOHAIR: 1 (1) 1 (2) ngl. fv 6995 el. 1081, 

Fv D: SILK KID MOHAIR: 1 (1) 1 (2) ngl. fv 1057 el. 1088. 

PINDE: Strømpep og rundp nr. 4 og 5. 

TILBEHØR: Evt. knapper efter smag. 6 stk. hvis de place-

res med 8-10 cm mellemrum. 

STRIKKEFASTHED: 17 m og 22 p i glat = 10 x 10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Cardigan er strikket med dobbelttråd, en lana cotton 

212, der bruges over hele arb og en SILK KID MOHAIR 

der skifter i striber. Der strikkes frem og tilbage på rundp, 

for at kunne have alle m på p. Ryg og forstykker strikkes 

samtidig, og ærmer er sat ind over ærmegab inden der 

strikkes bærestykke med raglan. 

Der strikkes ikke knaphuller, da strikken er så løs og fin at 

der sagtens kan trækkes en knap igennem borten. 

Strik første og sidste m r på alle p (ikke ved rundstrik), så 

får du en pæn og lige kant.  

 

FORKORTELSER 

Glat: ret på retsiden, vrang på vrangsiden 

1 enk indt: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over. 

1 udt: tag lænken op før næste m og strik den dr ret. 

 

MØNSTER 

1.p: 1 r, *slå om, 2 r sm* gent fra * til *. 

Strik 11 p glat. 

Skift SILK KID MOHAIR farve, og gent 12 p. 

 

BULLEN 

Slå 183 (195) 207 (219) m op med lana cotton og SILK 

KID MOHAIR fv A på rundp 4 og strik rib 1 r, 1 vr. Strik 46 

(49) 52 (55) m og sæt markør i = cardigans højre side. 

Strik 91 (97) 103 (109) m og sæt markør i = cardigans 

venstre side. Strik de sidste 46 (49) 52 (55) m. Strik 4 cm 

rib frem og tilbage (sidste p er på “vrangsiden”). Skift til 

rundp 5 og fv B. Fortsæt i rib (1 r, 1 vr) over de første 6 m 

på p og de sidste 6 m på p HELE arb ud = Cardiganens 

højre og venstre forkant.  

1. p fra retsiden strikkes således: strik 6 m rib, 1 r, 1 vr, strik 

mønster ifølge vejledning til der er 6 m tilbage på p, og 

strik rib over de sidste 6 m. Strik 11 p glat, slut med 1 vr-

pind og skift til fv C. Beg forfra med mønster og strik de i 

alt 12 p. Skift til fv D og strik de i alt 12 p mønster. Skift til 

fv A og strik 12 p mønster. Skift til fv B og strik 12 p møn-

ster. Næste p (retside): Skift til fv C og strik 1. p i møn-

stervejledningen, MEN luk samtidig for 5 m på hver side 

af markører til ærmegab. Lad arb hvile.  

 

ÆRMER 

Slå 50 (52) 52 (54) m op på strømpep 4 med lana cot-

ton og SILK KID MOHAIR fv A og (sæt markør ved omg 

beg) og strik rib (1 r, 1 vr) 6 cm. Skift til strømpep 5 og 

fortsæt i fv A, strik 12 p mønster, samtidig tages der 1 m 

ud på hver side af omg beg for hver 2 cm (i alt 11 gan-

ge) = 72 (74) 74 (76) m på omg. Efter de første 12 p 

mønster, skift til fv B og strik 12 p mønster. Skift til fv C og 

strik 12 p mønster. Skift til fv D og strik 12 mønster. Skift til 

fv A og strik 12 p mønster. Skift til fv B og strik 12 p møn-

ster. Skift til fv C og strik 1.p i mønstervejledningen, MEN 

luk samtidig for 5 m på hver side af markør til ærme-

gab. Lad arb hvile. Strik et ærme magen til.  

 

BÆRESTYKKE 

Sæt alle dele på rundp 5 idet ærmerne sættes ind over 

ærmegabene på ryg/forstykke. Start med fv C og fra 

vrangsiden af venstre forstykke, strik en 1 p glat vr OG 

fortsæt med ribbort i begge sider og sæt markør i hver 

overgang mellem delene til bærestykket = 4 markører. 

Tag ind til raglan på næste p sådan: *strik til 3 m før 

markør, 1 enk indt, 2 r, 2 r sm* gent fra * til * p ud og på 

hver 2. P (retsiden). Strik de resterende 9 p i mønster-

rapporten.  

Skift til fv D og strik 12 p mønster (på “hulmønster” p hvor 

der ligeledes skal strikkes raglan indt “indrages” de 3 m 

før markør og 3 m efter markør til raglan) og fortsæt på 

samme måde som bul og ærme med at skifte farve 

efter hver endt mønsterrapport arb ud. (beg forfra med 

fv A efter fv D). Når der er 20 (22) 24 (26) m på højre 

forstykke (retside) sættes de første 6 m (rib) på hjælpep 

og det samme gøres med de sidste 6 m. Strik ikke rib på 

resten af arb. Luk nu for 3,2,1,1 m til halsudskæring i beg 

af hver p og fortsæt med raglan indt og mønster til alle 

m på forstykkerne er brugt. Luk de resterende m.  

 

MONTERING OG HALSKANT 

Sy ærmegab sammen fra vr-siden og hæft alle ender. 

Strik ca. 93 (93) 99 (99) m op rundt i halsudskæring på 

rundp 4 med lana cotton og fv A (inkluder m fra begge 

ribborter på hjælpep) og strik3 cm rib 1 r, 1 vr frem og 

tilbage. Luk af (pas på med at stramme). Sy knapper i. 


