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Let og luftig cardigan til kølige aftener, her i hampegarn. Ikke svær at strikke, pinde 3 eller 4. Den har nogle fine
indtagninger, der danner spidser forneden og på ærmerne, og et retrillemønster, der bryder det glatstrikkede.

Sværhedsgrad: Mellem | Tidsforbrug: Mellem | Pinde: 3½, 4
Af Cheryl Niamath
Let cardigan i A-form strikket i hamp. Modellen er i et stykke op til
ærmegabene. Der er sjalskrave,
og trøjen er uden knapper.

Størrelser
XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL).
(Her vist i str S med 2 cm bevægelsesvidde.)

Færdige mål
Se målskema nederst i opskriften.
Overvidde: 76 (86, 96, 105, 113, 122, 132) cm
Talje: 68½ (79, 90, 94, 101½, 112, 122) cm
Denne cardigan sidder tæt over brystet og har lidt vidde over hofterne.
Vælg en størrelse, der passer til eller er en smule mindre end dit faktiske
brystmål.
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Materialer
Garn
Grundfarve (G): Lanaknits Hemp for Knitting Allhemp 3 (100 % langfibret hamp; 150 m/50 g); 6 (7, 8, 8, 9, 10, 11)
ngl; farve Brick.
Kontrastfarve (K): Lanaknits Hemp for Knitting Allhemp 3 (100 % langfibret hamp; 150m/50g); 1 (1, 1, 2, 2, 2, 3) ngl;
farve Pumpkin.
Andre anbefalede farvekombinationer: G Raspberry + K Aubergine; G Deep Sea + K Marble; G Sprout + K Classic.

Strikkepinde
Rundpind 3,75 mm, 60 cm lang.
Den kan være svær at få fat i i Danmark, så prøv dig frem med 3½ eller 4. Lav en strikkeprøve og sammenlign med
strikkefastheden nedenfor.
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Tilbehør
Oplukkelige maskemarkører.
Maskeholdere eller garnrester.
Stoppenål.

Strikkefasthed
24 m/28 p = 10 cm i mønster efter blokning.

Forkortelser og teknik
G: Grundfarve.
K: Kontrastfarve.
1 ud: Strik ret i forreste og bageste løkke af samme m = 1 m taget ud.
Indtagninger: Strik til 2 m før markøren. Stik pinden ind i disse 2 m, som om du skulle strikke dem sm, og sæt dem
på højre p uden at strikke dem. Fjern markøren, strik næste m ret. Træk de 2 løse m over den netop strikkede m = 2
m taget ind. Sæt markøren igen.
Maskesting: Hold pindene parallelt med spidserne i samme retning og begge rets udad. Tråd stoppenålen med
garnenden og stik den ind i første m på den p, der er nærmest ved dig, som om du skulle strikke vr, træk garnet
igennem. Lad masken sidde på pinden. Stik garnet igennem den første af de bageste masker, som om du skulle
strikke den ret, træk garnet igennem, men lad masken sidde på pinden. *Stik garnet gennem første m på forreste p,
som om du skulle strikke ret, og lad masken glide af pinden. Stik garnet gennem næste m på forreste p, som om du
skulle strikke vr, træk garnet igennem, men lad masken sidde på pinden. Stik garnet gennem første m på bageste p,
som om du skulle strikke vr, lad masken glide af pinden. Stik garnet gennem næste m på bageste p, som om du
skulle strikke ret, træk garnet igennem, men lad masken sidde på pinden.* Gent fra * til *, til alle m er syet sammen.
Kantmasker:
Til kant i perlestrik:
Retp: Første og sidste 8 m: (1 r, 1 vr) x 4.
Vrangp: Første og sidste 8 m: (1 vr, 1 r) x 4.
Til ribkant (som på billederne):
Retp: Første 8 m (1 r, 1 vr) x 4; sidste 8 m (1 vr, 1 r) x 4.
Vrangp: Første 8 m (1 vr, 1 r) x 4; sidste 8 m (1 r, 1 vr) x 4.
Retriller:
P 1, 3, 5 (rets): Ret.
P 2, 4 (vrangs): Vrang.
P 6 (vrangs): Ret.
Gent p 1-6.
Omvendte retriller (til kraven):
P 1, 3, 5 (rets): Vrang.
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P 2, 4 (vrangs): Ret.
P 6 (vrangs): Vrang.
Gent p 1-6.

Sådan gør du
Nederste del
Bemærk: Denne del strikkes med ribkant. Sørg for, at de første og
sidste 8 m på hver p følger mønstret til ribkant.
Markørerne sættes ikke præcis, hvor de skal være til indtagningerne.
De flyttes ud til siderne, før der tages ud.
Slå 240 (272, 296, 320, 342, 380, 398) m op med K.
P 1 (rets): Kantm, vr til de sidste 8 m, kantm.
Sæt markør efter 63 (71, 77, 83, 89, 98, 103) m og efter 177 (201,
219, 237, 253, 282, 294) m.
P 2 (vrangs): Kantm, ret til de sidste 8 m, kantm.
Indtagningsp (rets): Forts med kantm, men start på
retrillemønstret. Lav indtagninger ved hver markør. Strik pinden ud
og slut med kantm = 236 (268, 292, 316, 338, 376, 394) m.
Alle vrangp strikkes vrang.
Lav indtagninger ved hver markør på denne måde på hver retp
yderligere 13 (13, 13, 15, 15, 15, 15) gange, derefter på hver anden
retp 3 (5, 5, 6, 7, 9, 9) gange. Efter 4 retriller skifter du til G = 172 (196,
220, 232, 250, 280, 298) m. Strik 8 (8, 8, 5, 5, 6½, 6½) cm i mønster.
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Før du tager ind:
Flyt markørerne således: Strik til den første markør, fjern markør, 1 r, sæt markør; strik til den anden markør,
fjern markør, sæt den sidst strikkede m tilbage på venstre p, sæt markør, sæt masken på højre p; strik pinden
ud. Der er nu markører efter 47 (53, 59, 62, 67, 74, 79) m og efter 125 (143, 161, 170, 183, 206, 219) m.
Næste p (rets): Strik til 2 m før markør, 1 ud, strik til markør, fjern markør, 1 r, 1 ud , strik til 2 m før næste
markør, 1 ud, strik til markør, fjern markør, 1 r, 1 ud, strik pinden ud.
Lav udtagninger på hver 6. p yderligere 3 (4, 4, 6, 6, 5, 5) gange = 16 (20, 20, 28, 28, 24, 24) masker taget ud = i alt
188 (216, 240, 260, 278, 304, 322) m.
Strik lige op, til arb måler 42 (43, 44½, 48, 52, 53½, 56) cm fra opslagskanten (målt ved forreste kant), eller ønsket
længde til ærmegab. Slut med en vrangp.

Øverste del
Bemærk: Forts med at strikke kantm på forstykkerne, men ikke i ærmegabskanten.
Venstre forstykke
På næste retp strikkes til 2. markør, fjern markøren, luk af for 2 (4, 4, 4, 5, 5, 5) m, strik pinden ud. Strik vrangp i
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mønster indtil de lukkede m. Lad de sidste m sidde på pinden, så arb ikke strækker sig.
Næste p (rets): Luk af for 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3) m, strik i mønster pinden ud.
Næste p: Vrang.
Næste 3 (4, 4, 4, 6, 6, 7) retp : 3 r, 2 r dr sm, strik i mønster pinden ud = 44 (48, 54, 57, 60, 66, 70) m.
Strik lige op, til ærmegabet måler 3 (4½, 5, 4½, 6½, 6½, 6½) cm. Slut med en retp.
Krave
Næste p (vrangs): Efter kantm strikker du 1 m i omvendt retrillemønster, sæt markør, skift til retrillemønster
og strik pinden ud.
Next P (rets): Strik retrillemønster til markøren, fjern markøren og skift til 1 m i, kantm.
Next P (vrangs): Kantm, 2 m i omvendt retrilllemønster, fjern markøren og sæt den igen efter 2. omvendte
retrillemaske, skift til retrillemønster resten af pinden.
Forts på denne måde med 1 m mere i omvendt retrillemønster på hver retp, til ærmegabet måler 18 (19, 20, 21½,
23, 25½, 27) cm. Kraven i omvendt retrillemønster er nu 16 (18, 22, 23, 26, 26, 27) m bred (+ 8 kantm), og der er 20
(22, 24, 26, 26, 32, 36) tilbage til skulderen.
Luk af for skuldermaskerne og sæt kravemaskerne på en maskeholder eller garnrest.

Ryg
Sæt garnet til ved venstre ærmegabskant (vrangs) og luk straks af for 2 (4, 4, 4, 5, 5, 5) m. Strik til markøren,
fjern markøren, vend arb (og lad de sidste m sidde på pinden for at hindre, at arb strækker sig).
Luk af for 2 (4, 4, 4, 5, 5, 5) m og strik pinden ud.
Luk af for 2 (2, 2, 2, 3, 3, 5) m i starten af de næste 2 p.
Næste 3 (4, 4, 4, 6, 6, 7) retp : 3 r, 2 r dr sm, strik i mønster til de sidste 5 m, 2 r sm, 3 r = 72 (80, 92, 98, 102,
116, 122) m.
Strik lige op, til ærmegabet måler 18 (19, 20, 21½, 23, 25½, 26½) cm, og der er strikket lige så mange p på ryggen
som på venstre forstykke.
Luk af for 20 (22, 24, 26, 26, 32, 36) m til skulder, sæt de næste 32 (36, 44, 46, 50, 52, 52) m på en garnrest
eller maskeholder til nakken og luk af for de sidste 20 (22, 24, 26, 26, 32, 36) m til den anden skulder.

Højre forstykke
Bemærk: Sæt garnet til højre ærmegabskant (vrangs) og luk straks af for 2 (4, 4, 4, 5, 5, 5) m. Strik i mønster
pinden ud.
Næste p: Ret.
Næste p (vrangs): Luk af for 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3) m, strik i mønster pinden ud.
Næste 3 (4, 4, 4, 6, 6, 7) retp : Strik i mønster til de sidste 5 m, 2 r sm, 3 r.
Forts, indtil ærmegabet måler 3 (4½, 5, 4½, 6, 6½, 6½) cm. Slut med en retp.

Krave
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Næste p (vrangs): Strik til 1 m før kantm, sæt markør, strik 1 m i
omvendt retrillemønster, strik pinden ud.
Forts med kraven som til venstre forstykke, dvs. strik 1 yderligere m i
omvendt retrillemønster for hver vrangp, indtil ærmegabet måler 18
(19, 20, 21½, 23, 25½, 26½) cm, kraven i omvendt retrillemønster er
16 (18, 22, 23, 26, 26, 27) m bred (+ 8 kantm), der er 20 (22, 24, 26,
26, 32, 36) m tilbage til skulder, og der er strikket lige så mange p på
højre forstykke som på ryggen og venstre forstykke.
Luk af for skuldermaskerne og sæt kravemaskerne på en
maskeholder eller garnrest.
Skuldersømme
Sy forreste og bageste del af venstre skulder sammen, evt. med
maskesting. Gør det samme med forreste og bageste del af højre
skulder.
Færdiggørelse af kraven
Bemærk: Forts med kantm på venstre forstykke. Strik ikke kantm i
ærmegabskanten.
Sæt de sidste m til venstre forstykke fra maskeholderen tilbage på
pinden og sæt garnet til ved kravekanten.
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Strik 1. p i omvendt retrillemønster, så det passer med det allerede strikkede på kraven.
Næste p (vrangs): Strik til de sidste 3 m, fold og vend.
Næste p: Ret.
Næste p (vrangs): Strik til de sidste 2 m, strik omslaget fra forrige p sammen med masken, fold og vend.
Strik de næste 3 p i mønster.
Næste p (vrangs): Strik til de sidste 2 m, fold og vend.
Næste p: Ret.
Næste p (vrangs): Strik til de sidste 3 m, fold og vend.
Strik videre i mønster, til kraven måler halvdelen af ryggens halsudskæring. Sæt maskerne på en maskeholder.
Gent dette med kraven i højre side. Vær omhyggelig med at forts i det retrillemønster, du er i gang med. Strik videre,
til højre side af kraven har samme længde som venstre side.
Lad maskerne sidde på pinden, sæt venstre sides kravemasker på en anden p og sy de to sider af kraven sammen
med maskesting (eller luk af for begge siders masker og sy dem sammen).

Højre ærme
Bemærk: Ærmerne strikkes i retrillemønster uden kantm.
Slå 54 (56, 60, 62, 66, 76, 76) m op.
P 1 (rets): Vrang. Sæt markør 20 (20, 20, 30, 30, 30, 30) m fra starten af p.
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P 2 (vrangs): Ret.
Start retrillemønstret og lav indtagninger på hver retp 6 gange = 42 (44, 48,
50, 54, 64, 64) m.
Næste p (rets): 2 r, 1 ud, strik til de sidste 3 m, 1 ud, 2 r.
Næste p: Vrang.
Forts i mønster med indtagninger på hver 6. p yderligere 6 (6, 6, 6, 7, 7, 9)
gange, derefter på hver 8. p 8 (10, 10, 10, 10, 11, 10) gange = 72 (78, 82,
84, 90, 102, 108) m.
Forts i mønster, til ærmet måler 17 (19, 20, 20, 21, 21, 22) cm fra
opslagskanten. Slut med en vrangp. Hvis du ønsker ærmet længere, kan du
strikke flere p i denne sektion, og færre, hvis du ønsker det kortere.
Luk af for 3 (4, 4, 4, 5, 5, 5) m i starten af de næste 2 p. Strik mønster pinden
ud.
Næste p (rets): Luk af for 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3) m. Strik mønster pinden ud.
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Næste p (vrangs): Luk af for 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3) m, strik til de sidste 2 m
og lad være med at strikke dem = 62 (66, 70, 72, 74, 86, 92) m.
Vend arb med garnet bagved. Tag den første m på venstre p løst af som vr, træk de 2 ustrikkede m fra forrige
p over denne løse m = 2 m taget ind.
Tag på denne måde 2 m ind i starten af hver retp og vrangp yderligere 13
(13, 13, 13, 12, 20, 25) gange. Tag derefter 1 m ind i starten af hver p
yderligere 6 (8, 10, 12, 16, 10, 2) gange = 28 (30, 32, 32, 34, 36, 38) m.
Luk af for 3 m i starten af de næste 4 p. Luk af for de sidste 16 (18, 20, 20,
22, 24, 26) m.

Venstre ærme
Som højre ærme, men sæt markør 20 (20, 20, 30, 30, 30, 30) m fra enden
af pinden.

Færdiggørelse
Sy ærmerne på plads. Sy kraven fast i nakken.
Hæft alle ender og blok cardiganen.
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Om designeren
© 2012 Cheryl Niamath. Trykt i Knitty Spring + Summer 2012. Original titel Flaming June. Kun til personlig brug.
Hverken opskrift eller færdigstrikket produkt må videresælges. Kontakt Cheryl.
Oversat af Marianne Holmen med tilladelse fra designeren.
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