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Opskrift

Sweater
med sidelukning
- Baby
GARNFORBRUG
3 mdr.:
150 g
6 mdr.:
150 g

Strikket i Go hand
mades Vintage
- en luksuriøs bland
ing af uld og bamb
us:
70% Uld/30% Bamb
us, 25 g/60 m.
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Duffle knap
g 3,5 mm
Pinde: 3,0 o ed:
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26 m/10 cm
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Vintage
- et lækker t og
glansfuldt uldg
arn
med bambus

Ma
ng
ef
arv
er

Bambussen er me
d til at give garn
et en blød og
let fornemmelse,
og ulden bidrage
r med sin gode
slidstyrke.
Uld er et holdbar
t materiale, som
kræver meget lid
vask og som ho
t
lder i lang tid.
Det er også en
af grundene til
nogle anser uld
at være blandt
for
de mest bæredyg
tige materialer.
70% Uld, 30% Ba
mbus,
25 g/60 m.
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FORKORTELSER OG FORKLARINGER

GARNFORBRUG
3 mdr.:
6 mdr.:

m
Maske
omg
Omgang(e)
slo
Slå garnet om pinden
p
Pind(e)
r
Ret
vr
Vrang
1 udt	1 lænkeudtagning (løft lænken mellem
maskerne op bagfra med venstre pind.
Strik den af som retmaske)
2 r sm	Indtagning. 2 masker strikkes sammen
som retmaske
2 dr r sm	2 drejet r sammen. Strik 2 r sammen
omkring de bagerste maskeled på de
2m
Snorestrik	Strikkes på 2 strømpepinde. I stedet
for at vende arbejdet, skub arbejdet til
den anden ende af pinden, stram tråden på bagsiden og strik igen pinden
af som retmasker. Gentag. Der opstår
en ”hestetømme”
Hulrække 	Slo, strik 2 m vr sammen, 4 r omgangen rundt. På næste omg strikkes slo vr
Vendestrik	Når der er vendt, starter man med
at slå om pinden. Når man på hele
omgangen efter vendestrik kommer til
omslagene, strikkes disse sammen med
den efterfølgende maske
Krebsemaske	Hæklet maske til kant. Arbejdes fra
venstre mod højre. Stik hæklenålen
igennem masken til højre for nålen og
træk garnet igennem masken, så du
nu har to løkker på nålen. Træk garnet
igennem de to løkker
*…*	Det, der står imellem, gentages igennem omg
(..)	Angiver antal m på pinden for de
2 størrelser: 3 måneder (6 måneder)

150 g
150 g

MATERIALER

Duffle knapper
Pinde: 3,0 og 3,5 mm
Strikkefasthed: 26 m/10 cm
Angivne garnmængder er vejledende.

Snoning til cardigan
1. p:
1 vr, *4 r, 1 vr*
2. p:
1 r, *4 vr, 1 r*
3. p: 	1 vr, *sæt 2 m på en hjælpepind
foran arbejdet. Strik 2 m fra pinden r,
så de 2 fra hjælpepinden r, 1 vr*
4. p:
som 1. p
Knaphul til cardigan
Strik 2 m, luk 2 m af. På næste p slås 2 nye m op.
De strikkes fra retsiden og over de sidste 6 m på
p. 1. knaphul efter 4 retriller de øvrige med
11 (13) retriller imellem.
Tips: Cardiganen er strikket oppe fra og ned.
For at få en pænere kant langs stolperne, kan
første m evt. tages løs af som skulle den strikkes
vr med garnet foran arbejdet.
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CARDIGAN MED SIDELUKNING

Det sidste knaphul strikkes inden de sidste 8 p som
nu strikkes ved at skifte til pind 3,0 og strikke 8 p ret.
Der lukkes løst af på sidste p.

3 MÅNEDER (6 MÅNEDER)
Slå 70 (76) m op på pind 3,0.
Strik 7 p r (4 retriller fremkommer på retsiden af
arbejdet) og på sidste p laves 6 (12) udt jævnt
fordelt på pinden.

ÆRMER
Ærmerne strikkes på strømpepinde, ved at slå 4 m
op, strik ærmets m og slå 4 m op ialt 48 (56) m på
p og sæt en maskemarkør midt under ærmet.
Strik 1,5 (2) cm glat og tag nu ind midt under ærmet
som følger: 1 r, 2 r sm.
Strik til de sidste 3 m på omg og strik 2 dr r sm, 1 r.
Gentag indt. med 2 cm imellem i alt 5 (7) gange.
Der er nu 38 (42) m på pinden.
Strik til ærmet måler 13 (16) cm.
Skift til pind 3,0 og strik 10 p r frem og tilbage.
Luk løst af på sidste p.
Strik det andet ærme på samme måde.

Skift til pind 3,5 strik glatstrik med snoninger og
med raglan udt.
Strik 6 m r (stolpelukning),
1 udt, 10 (12) m r (ærme), 1 udt, 1 vr, 4 r (snoning),
1 vr, 1 udt, 12 (16) m r (ryg), 1 udt, 1 vr,
4 r (snoning), 1 vr, 1 udt, 10 (12) m r (ærme), 1 udt,
1 vr, 4 r (snoning), 1 vr, 1 udt, 8 (12) m r, 1 udt,
1 vr, 4 r (snoning), 1 vr (forstykket), 6 r.
I alt 84 (96) m på p.
Vrangsiden strikkes som m fremkommer og alle udt
strikkes vr.
Der laves udt på hver 2. pind (retsiden).
Fortsæt med at strikke udt og snoninger til der i alt
er lavet 15 (18) udt.
Nu måler arbejdet 11 (12) cm målt fra halskanten

DK

MONTERING
Hæft ender sy under ærmerne og sy siderne sammen forneden på ærmerne.
Sy knapper i.

CARDIGANENS FÆRDIGE MÅL

Nu deles arbejdet til ærmer og ryg/forstykke.

Omkreds: 		
Længde: 		
Ærmelængde:

RYG/FORSTYKKE
Sæt ærmernes m på en maskeholder og lad dem hvile.
Strik stolpens 6 m, slå 8 m op under ærmet, strik
ryggens m, slå 8 m op under ærmet, strik forstykkets
m, strik stolpens 6 m.
Der er nu 132 (152) m i alt.
Strik frem og tilbage med snoninger i siderne til
arbejdet måler 23 (27) cm og slut med en p fra
retsiden.
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52 (56) cm
24 (28) cm
15 (18) cm

DIAGRAM
Slut

Start

•
•
•
•

•
•
•
•
Gentag

•

= vrang på retside, ret på vrangside
= ret på retside, vrang på vrangside
= Snoning: sæt de første 2 m på en hjælpepind foran arbejdet,
strik de 2 næste m, strik de 2 m fra hjælpepinden r
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Godt at vide
Pindestørrelse og fasthed

Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med
pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person,
der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra
vores eget team, som har været med til at strikke.
Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere om
strikkestilen end om størrelsen på pindene.
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