
ELLEN / xxxx / Design Kirsten Nyboe 

 

 
 

MATERIALE: MERINO COTTON (50% uld, 50% cotton). 

STØRRELSE: S (M) L (XL) XXL (XXXL). 

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

(122) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 cm. 

GARNFORBRUG: 10 (11) 12 (12) 13 (14) ngl. fv. 403. 

PINDE: Rundp nr 3,5 (40 + 80 cm), strømpep nr. 3,5. 

STRIKKEFASTHED: 22 m og 30 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 frem og tilbage på 

rundpind og deles ved ærmegabet. Halsudskæringen 

dannes af en overlapning, som betyder at cardiganen 

skal tages over hovedet. Kanterne afsluttes med en 

rullekant I- cord (hestetømme) kant. 

Hvor der kun er skrevet et tal i opskriften, gælder det 

alle str. 

2/2 rib: * 2 r, 2 vr *, gent fra * til * på omg. 

Glatstrikning: Frem og tilbage på pinden strikkes r på (R) 

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

Omvendt glatstrikning: Frem og tilbage på pinden strik-

kes vr på (R) og r på (VR). På rundp strikkes vr på alle m. 

Kantm: Strikkes r på alle p. 

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

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

omg. 

 

BULLEN 

På rundp nr 3,5 slås 216 (228) 240 (252) 264 (276) m op. 

Strik 6 cm 2/2 rib frem og tilbage på rundp. Skift til glat-

strikning og strik til arb, fra nederste kant, måler 37 (37) 

38 (38) 38 (38) cm. Herefter deles arb til ærmegab såle-

des: 56 (58) 61 (64) 68 (70) m på hvert forstykke og 104 

(112) 118 (124) 128 (136) m på bagstykket. (Pga. over-

lapning i halskanten, vil der være flere m sammenlagt 

på forstykkerne). Strik delene færdige hver for sig. 

 

BAGSTYKKET 

Forsæt frem og tilbage på rundp over bagstykkets m i 

glatstrikning. Lad alle m hvile når arb fra nederste kant 

måler 57 (58) 59 (60) 61 (62) cm. 

 

HØJRE FORSTYKKE 

Fortsæt i glatstrikning frem og tilbage på rundp til arb 

fra nederste kant måler 48 (49) 49 (50) 50 (51) cm.  

 

Luk af for 10 (10) 10 (11) 11 (11) m. Herefter lukkes der 

på hver 2. p yderligere af for 3,3,2,1,1,1,1 (3,3,2,2,1,1,1) 

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

Strik lige op til arb fra nederste kant måler 57 (58) 59 (60) 

61 (62) cm. Lad skulderens 34 (35) 38 (40) 42 (44) m 

hvile. Strik venstre forstykke tilsvarende, men spejlvendt. 

 

 

 

Sammenstrikning af skuldersøm: 

Læg bagstykket og den ene skulder ret mod ret og 

parrallet med hinanden. Stik en hjælpep ind i 1. m på 

bagstykket, videre igennem 1. m på forstykket og strik 1 

m. Gent endnu 1 gang. Luk den ene m af. Fortsæt med 

at strikke 2 m r sm – 1 fra hver p – og luk samtidigt skul-

derens i alt 34 (35) 38 (40) 42 (44) m af. Gent i modsatte 

side, men fra den anden side. Lad nakkens 36 (42) 42 

(44) 44 (48) m sidde på en hjælpep. 

Forkant: 

Langs forkanten strikkes fra (R) ca 106 (108) 108 (110) 

110 (112) m op dr r op. Strik 4 cm omvendt glatstrikning, 

efterfulgt af rouleau aflukning.  

Rouleau aflukning:  

Fra (R) slås på venstre p yderligere 3 m op med lænke-

opslagning. *2 r, 2 dr r sm, sæt højre p 3 m tilbage på 

venstre*. Gent fra * til * på hele aflukningskanten. Slut 

med 2 r sm, 1 r, træk m over. 

Højre forstykke forkant strikkes nedefra og op, mens 

venstre strikkes oppefra og ned. 

Halskant: 

På rundp nr 3,5 strikkes langs højre forkant 11 m dr r op + 

ca. 35 (37) 38 (39) 40 (42) m op langs halsudskæringen 

+ nakkens 36 (42) 42 (44) 44 (48) m (nakkens m strikkes 

alm r). Strik tilsvarende m antal op langs venstre halsud-

skæring og forkant. 

Sæt 22 m fra venstre side på en hjælpep. Læg hjælpep 

bag højre side, så de ligger parrallet. Strik de to sider 

sammen som ved aflukning på skulderen, uden at lukke 

m af. Dvs. de i alt 44 m bliver til 22 m. Fortsæt i r. Lad 

omg beg være overgangen mellem højre forstykke og 

nakke. Herefter strikkes 10 omg omvendt glatstrikning 

efterfulgt af rouleau aflukning som beskrevet under 

forkanten. Når garnet er brudt, sys et par sting til at 

samle kanten. 

Ærmer: 

I ærmegabskanten strikkes 86 (90) 94 (98) 102 (106) m dr 

r op på rundp nr. 3,5. Plm ved omg beg under ærmet. 

Strik 10 (4) 4 (10) 10 (4) omg i glatstrikning. Herefter ta-

ges 2 m ind på hver 6. (6.) 6. (5.)5. (5.) omg i alt 19 (21) 

21 (23) 23 (25) gange. Skift til strømpep når m ikke kan 

være på rundp mere. Strik til ærmet måler 46 cm. Strik 6 

cm 2/2 rib – eller til ærmet har den ønskede længde. 

Luk alle m af. Strik det andet ærme magen til. 

 

MONTERING 

Hæft enderne. 


