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MATERIALE: Blend Bamboo (70% Bamboo, 30% Bomuld). 

STØRRELSE: S (M) L (XL) XXL (XXXL). 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 98 (104) 110 (116) 121 

(127) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 69 (70) 71 (72) 73 (74) cm. 

GARNFORBRUG: 11 (12) 13 (14) 14 (15) ngl. fv. 7017. 

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

STRIKKEFASTHED: 28 m og 40 p i mønster = 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, mgb = med garnet bag arbejdet, mgf = 

med garnet foran arb. 

 

BEMÆRK 

Cardiganen strikkes i mønster paneler frem og tilbage 

på rundpind og deles ved ærmegabet. Cardiganen 

har V- udskæring og rib forneden og på ærmer. 

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

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

 

Mønster paneler: Strikkes efter Diag A og B. 

Kantm langs forkanter: På (R), strik de 2 første m r, tag 

de sidste 2 m på p vr løst af mgb. På (VR), strik de 2 

første m på p vr, tag de sidste 2 m på p vr løst af mgf. 

Gent disse 2 pinde. 

Indtag ved V- halsudskæringen: Strik 16+2 m (forkan-

ten), strik 2 sm = 1 m taget ind.  

Udt ved ærmer: Ved omg beg under ærmet - plm. Tag 

1 m ud i lænken efter 1. m, strikkes dr r og 1 m ud i læn-

ken før sidste m, strikkes dr r. Der er nu taget 2 m ud på 

omg. 

 

BULLEN 

På rundp nr 3,5 slås 276 (292) 308 (324) 340 (356) m op. 

Strik 6 cm 2/2 rib frem og tilbage på rundp. På sidste p 

plm efter tegningen på næste side. Fortsæt lige op 

med mønsterpanelerne A og B over de tildelte m og 

strik kantm som beskrevet ovenfor. Kantm er indregnet i 

m antallet. Når arb fra nederste kant måler 45 (46) 46 

(47) 47 (48) cm, deles arb til ærmegab således: Luk af 

for 6+6 (6+6) 6+6 (7+7) 7+7 (8+8) m omkring sidesøms-

markøren i hver side. Der er nu 64 (68) 72 (75) 79 (82) m 

på hvert forstykke og 124 (132) 140 (146) 154 (160) m på 

ryggen. (inkl. kantm). Herefter strikkes forstykker og bag-

stykke færdig frem og tilbage på rundp naturligt i møn-

sterpanelerne, beg med ærmegabs-indt på venstre 

forstykke. 

 

VENSTRE FORSTYKKE 

På hver 2. p tages 1 m ind i alt 11 (13) 15 (16) 17 (19) 

gange. OBS. Samtidig med ærmegabs-indt strikkes indt 

til V- halsudskæringen, som beskrevet ovenfor således: 

å hver 3. p tages 1 m ind i alt 27 (28) 29 (30) 32 (32) 

gange. Herefter strikkes lige op til arb fra nederste kant 

måler 69 (70) 71 (72) 73 (74) cm. Lad skulderens 26 (27) 

28 (29) 30 (31) m hvile. 

 

BAGSTYKKET 

Forsæt frem og tilbage på rundp over bagstykkets m i 

paneler og strik ærmegabs indt i hver side som på ven-

stre forstykke. Når arb fra nederste kant måler 69 (70) 71 

(72) 73 (74) cm, hviler alle m.  

 

HØJRE FORSTYKKE 

Strikkes som venstre forstykke, blot spejlvendt. 

 

Sammenstrikning af skuldersøm: Læg bagstykkets m og 

forstykkets skulderm ret mod ret og parrallet med hin-

anden. 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 skulderens i alt 26 

(27) 28 (29) 30 (31) m af. Luk nakkens 50 (52) 54 (56) 60 

(60) m. Strik tilsvarende den anden skulders m sammen. 

 

Venstre ærme: Slå 68 (68) 68 (72) 72 (72) m op på 

strømpep nr 3,5. Saml m på strømpep og strik 6 cm 2/2. 

Herefter strikke mønster efter diag A, samtidig med at 

der tages 2 m ud på hver 6. (6.) 5. (5.) 5. (4.) omg i alt 21 

(24) 26 (26) 29 (31) gange. De nye m integreres naturligt 

på omg. Skift til rundp når m kan være på den. Der er 

nu 110 (116) 120 (124) 130 (134) m på omg. Fortsæt lige 

op til arb fra nederste kant måler 43 (44) 44 (44) 45 (45) 

cm, luk af til ærmegab for 12 (12) 12 (14) 14 (16) m un-

der ærmet. 

 

Kuppelærme: Fortsæt frem og tilbage på p samtidig 

med at der i begge sider på hver 2. p lukkes af for 2 m 2 

(3) 4 (4) 4 (4) gange, dernæst 1 m 5 gange på hver 2. 

p, 1 m 8 (8) 7 (7) 7 (8) gange på hver 3. p, 1 m 9 (8) 8 (8) 

8 (7) gange på hver 2. p og 2 m 3 (4) 4 (4) 5 (5) gange. 

Luk de resterende 34 (34) 36 (38) 40 (42) m af. 

 

Højre ærme: Strikkes som venstre ærme, men efter diag 

B. 

 

MONTERING 

Sy ærmerne i cardiganen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


