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MATERIALE: MERINO COTTON (50% uld, 50% bomuld) og 

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

STØRRELSE: S (M) L (XL) XXL (XXXL). 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 97 (102) 107 (112) 117 

(122) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 61 (62) 63 (64) 65 (66) cm. 

GARNFORBRUG: 

Fv. 1, MERINO COTTON: 10 (10) 11 (11) 12 (13) ngl. fv. 

434, 

Fv. 2, SILK KID MOHAIR: 6 (6) 6 (7) 7 (8) ngl. fv. 1057. 

PINDE: Rundp nr 4 (40 + 80 cm), strømpep nr 4. 

STRIKKEFASTHED: 20 m og 28 p i glat = 10 x 10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

STRIKKEFORKORTELSER 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, arb = arbejdet, 

sm = sammen, indt = indtagning, beg = begynd / be-

gyndelsen, kantm = kantmaske, omg = omgang, plm = 

placer markør, dr r = drejet ret, (R) = retside, (VR) = 

vrangside. 

 

BEMÆRK 

Cardiganen strikkes i glatstrikning med 1 tråd af hver 

kvalitet. Den strikkes frem og tilbage på rundpind og 

deles ved ærmegabet. Mens kroppens m hviler, strikkes 

ærmerne. Herefter samles forstykke, ærme, bagstykke, 

ærme og forstykke. 

Bærestykket strikkes med raglan ærmer. 

Forneden på kroppen er der rib og på ærmerne en 

bred rib. Forkanten strikkes på tværs i rib. 

Hvor der kun står et tal i opskriften, gælder det alle str. 

 

Rib: * 1 r, 1 vr *, gent fra * til * på p. 

Glat: Frem og tilbage på pinden strikkes r på (R) og vr 

på (VR). På rundp strikkes r på alle m. 

Indt ved ærmer: Strik til 2 m før markør, strik 2 dr r sm, løft 

markør over, 2 r sm. Der er nu taget 2 m ind på omg. 

 

BULLEN 

På rundp nr 4 slås 172 (184) 192 (204) 212 (224) m op 

med 1 tr af hver kvalitet. Strik 10 cm rib frem og tilbage 

på rundp. På sidste p, plm i sidesømmene. Strik 38 (41) 

43 (46) 48 (51) m, plm = sidesøm, strik 96 (102) 106 (112) 

116 (122) m, plm = ryggens m, strik de resterende 38 (41) 

43 (46) 48 (51) m. Fortsæt lige op til arb fra nederste 

kant måler 31 cm. Herefter beg indt til V- halsen. På 

hver 8 (8) 8 (8) 8 (7) p tages 1 m ind i alt 8 (9) 9 (10) 10 

(11) gange i hver side. 

Ærmegab: Når arb fra nederste kant måler 37 cm deles 

til ærmegab fra (VR) således: Luk af for 8 (8) 8 (10) 10 

(10) m til ærmegab i hver sidesøm. Lad arb hvile mens 

ærmerne strikkes. 

 

ÆRMER 

På strømpep nr 4 slås 52 (54) 56 (58) 58 (60) m op med 1 

tr af hver kvalitet. Saml m på strømpep, plm ved omg 

beg og strik 20 cm rib. Skift til glatstrikning. Samtidig 

tages 2 m ud under ærmet på hver 5 (5) 4 (4) 3 (3) omg 

i alt 13 (14) 15 (16) 17 (18) gange. Når der er 78 (82) 86 

(90) 92 (96) m på omg strikkes lige op, til arb fra neder-

ste kant måler 47 (47) 46 (46) 46 (45) cm. 

 

 

 Luk af til ærmegab under ærmet for 8 (8) 8 (10) 10 (10) 

m. Strik et ærme mere magen til.  

 

Saml alle delene: 

Strik hen over højre forstykke, plm, strik højre ærme, plm, 

strik bagstykket, plm, strik venstre ærme, plm, strik ven-

stre forstykke. 

Raglanindt: Fra (R), * Strik til 3 m før hver markør, * strik 2 

dr r sm, 1 r, løft markør over, 1 r, 2 r sm *. Gent indt fra * 

til * ved hver af de 3 øvrige markører på p. Gen raglan-

indt ved de 4 markører på hver 2. p.  

Strik lige op og fortsæt raglanindt, ved alle 4 markører, 

til der er 1 m tilbage i hver side på forstykket = 25 (27) 29 

(30) 32 (34) raglanindt.  

Det forreste ærme: 

Integrer forstykkets m i hver side med ærmet. Herefter 

lukkes der - i stedet for raglanindt - på hver 2. p, på de 

forreste ærmer af for 3,3,2,1,1,1 (3,3,2,1,1,1) 3,3,2,1,1,1,1 

(3,3,2,1,1,1,1) 3,2,2,1,1,1 (3,2,2,1,1,1) m. 

Det bagerste ærme og bagstykke: 

Raglanindt på det bagerste ærme og bagstykke fort-

sættes som hidtil, indtil der er strikket 33 (35) 36 (38) 39 

(41) raglanindt. Der er nu 22 (24) 26 (26) 28 (30) m på 

bagstykket og 2 m på hvert ærme.  

Halskant, I forlængelse af de resterende m. På p 4 og 

med 1 tr af hver kvalitet, samles der langs begge for-

kanter ca. 112 (114) 116 (120) 122 (124) m op, det svarer 

til 10 m pr 5 cm. Fra (R) strikkes forkantens m på 1. p dr r. 

Strik 10 cm rib. Luk alle m af. 

 

MONTERING 

Sy hullet under begge ærmer til. 


