MAREN CARDIGAN
Størrelse:

S (M) L (XL) XXL

Vidde neden om hoften: 98 (109) 120 (131) 142 cm
Overvidde:
Hel længde:

91 (102) 113 (124) 135 cm
74 (76) 78 (80) 82 cm

Forbrug:

6 (6) 7 (8) 9 ngl Soft Alpaca fra Hobbii, blå (fv. 12)
5 (5) 6 (7) 8 ngl Kid Silk fra Hobbii, blå (fv. 11)
Rundp nr. 4 (80 cm) og 5 (80 og 40 cm) og strømpep. nr. 4
18 m x 25 på p nr. 5 med 1 tråd i hver kvalitet i glatstrik =
10 x 10 cm
6 knapper (gælder alle str.)

Pinde:
Strikkefasthed:
Tilbehør:

Hele arbejdet strikkes med 1 tråd af hver kvalitet.
Køb garnet her:
http://shop.hobbii.dk/maren-cardigan
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Side 1

Bullen strikkes frem og tilbage på rundp. Ærmerne strikkes rundt på strømpepinde/lille rundp.
Det vil sige, at der er minimum af montering, da det kun er hullet under ærmerne og den
øverste del af forkanten som skal sys.

NB! Ønskes en længere trøje, lægges et ekstra knaphul til i højden før aflukning til ærmegab.

Forkortelser m
= maske r = ret
dr r = drejet ret vr
= vrang p = pind
omg = omgang
sm = sammen
arb = arbejdet
udt = udtagning
indt = indtagning
vr-s = vrangsiden
r-s = retsiden
gent = gentag

Krop
Slå 235 (255) 275 (295) 315 m op på rundp nr. 4 med 1 tråd i hver kvalitet. Strik rib således:
1. p (vr-s): *1 r, 1 vr*, gent fra * til * til der er 1 m tilbage på p, 1 r.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gent fra * til * til der er 2 m tilbage på p, 2 r. Gent disse 2 p Strik lige
op til ribkanten måler 11 (12) 12 (13) 13 cm.
Læs hele det følgende afsnittet igennem en gang før der strikkes videre, da der både skal
strikkes forkanter, knaphuller, lommer og tages ind i sidesømmene, på næsten samme tid.
Skift til p nr. 5 og glatstrik, mens der forsættes med rib over de yderste 9 m i hver side af arb
og samtidig tages jævnt fordelt 50 m (gælder alle str.) ind over de mellemliggende m til 185
(205) 225 (245) 265 m, og samtidig strikkes knaphul ind i højre side af arb således: 2 r, 1 vr,
2 r sm, slå garnet om p. Sæt 2 markering 49 (54) 59 (64) 69 m inde i hver side af arb (=
sidesømmene).
Knaphullerne strikkes ind på hver 18. p 6 gange (gælder alle str.).
Samtidig når arb måler 20 (21) 23 (25) 27 cm strikkes lommer ind således: Strik 18 (20) 22
(24) 26 m ind, strik frem og tilbage over de næste 24 m (gælder alle str.) til lommepose. Strik

Design af Stine Hoelgaard Johansen til Hobbii.dk - Copyright © 2018 - Alle rettigheder forbeholdes

Side 2

i alt 61 p, sidste p er fra r-s, strik videre over til den anden side af arb og stop 42 (44) 46 (48)
50 m fra forkanten. Strik frem og tilbage over de næste 24 m (gælder alle str.) til lommepose.
Strik i alt 61 p, sidste p er fra r-s og slut p af med at strikke de sidste 18 (20) 22 (24) 26 m på
p. Strik videre lige op over alle m.
Samtidig med 3., 4. og 5. knaphul tages ind omkring de 2 markeringer i sidesømmene
således: Strik ind til 6 m før en markering, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over, 6 r og 2 r
sm. Gent om begge markeringer = 173 (193) 213 (233) 253 m.
På vr-p før 6. knaphul lukkes til ærmegab således: Strik 42 (47) 52 (57) 62 m, luk de næste 6
m af, strik til der er 48 (53) 58 (63) 68 m tilbage på pinden, luk de næste 6 m af, strik pinden
ud.
Lad arb hvile.

Ærme
Slå 40 (42) 42 (44) 44 m op jævnt fordelt på 4 strømpep nr. 4 med 1 tråd i hver kvalitet.
Strik rib, 1 r, 1 vr til manchetten måler 6 cm (gælder alle str.).
Skift til rundp nr. 5. Strik glat. På 2. omg tages 1 m ud i starten og slutning af omg således:
Strik 1 r, strik lænken mellem 1. og 2. m dr r (= udt), strik til der er 1 m tilbage på omg, strik
lænken mellem 2. sidste og sidste m dr r (= udt) og 1 r. Gent udt på hver 6. omg til 60 (62) 64
(66) 68 m.
Strik lige op til arb måler 44 (45) 45 (45) 44 cm.
På næste omg lukkes af for omg første 3 og sidste 3 m.
Lad arb hvile og strik et ærme mere.

Bærestykke
Saml alle dele på en rundp, strik højre forstykke (incl. sidste knaphul), et ærme, ryg, et ærme
og venstre forstykke = 269 (293) 317 (341) 365 m. Marker alle 4 raglansømme.
Strik vr tilbage. Læs hele det følgende afsnittet igennem en gang før der strikkes videre.
V-hals:
Tag ind til v-hals på indersiden af forkanterne således: Strik forkant (9 m rib) 1 m løs af, 1 r,
træk den løse m over, strik til der er 11 m tilbage på p, 2 r sm og slut med forkant. Gent indt
på hver 2. p 19 (20) 21 (22) 23 gange. Herefter tages ind til v-hals på hver 4. p resten af arb.
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NB! Indt til v-hals ”vinder” over indt til raglan på forstykkerne, så når v-halsens indt rammer
raglanindt på forstykkerne, strikkes v-halsen og raglan udgår.
Raglanindtagninger:
På 2. r-s p strikkes raglan ind således: Strik ind til 3 m før en raglanmarkering, tag 1 m løs af,
1 r, træk den løse m over, 2 r og 2 r sm. Gent denne indt omkring alle 4 markeringer.
Gent på hver 4. p 1 (1) 2 (2) 3 gange, og herefter på hver 2. p resten af arb.
På næste p strikkes de første 9 m (= forkant) og sættes herefter til hvil på en hjælpetråd,
fortsæt med at lukke af for de mellemliggende glatstrikkede m til nakke og slut med at strik
de sidste 9 m (= forkant). Vend arb og strik rib som m fremkommer og slå til sidst 1 m op på
indersiden af ribkanten. Strik lige op over disse 10 m i rib. Strik 1 p rib for hver aflukket m ind
til midten af nakken. Luk lige af på en vr-s p.
Sæt de 9 m i højre side af arb tilbage på p. Slå 1 m op på indersiden af de 9 m, og strik
herefter de 9 m. Strik lige op over disse 10 m i rib. Strik rib som på venstre forkant op til
midten af nakken. Luk lige af.

Montering
Hæft ender.
Sy ærmehullerne til.
Sy ribkanterne sammen langs de korte aflukkede ender.
Sy ribkanten fast til nakken.
Sy siderne af lommeposerne sammen.
Damp arb igennem. Sy knapperne fast ud for knaphullerne.
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