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GARNKVALITET
GARNALTERNATIV
STØRRELSE
OVERVIDDE
HEL LÆNGDE
GARNFORBRUG
RUNDPINDE
TILBEHØR
DESIGN OG OPSKRIFT

CARDIGAN MED MULTIFARVET VÆVESTRIKMØNSTER

Gästrike 3 tr (100% Uld. Bundt ca. 100 g = 200 m)
Fantasi (50% Uld ”Superwash”, 50% Akryl. Nøgle ca. 50 g = 120 m)
Fuga, Lady, Saga, Mellanraggi. Bemærk at garnmængden kan ændre sig hvis der vælges en anden kvalitet!
XS(S)M(L)XL(2XL)
GARNOPLYSNING Järbo Garn AB Tlf. +46 26-27 30 30 E-mail info@jarbo.se
FLERE OPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se
83½(89)94½(105)118(129) cm – Modellens mål
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materialet og teksterne
52(53)54(56)58(60) cm – Modellens mål
er ikke tilladt uden forudgående aftale med Järbo Garn AB.
400(400)500(500)600(600) g (Gästrike 3 tr, fv 9304)
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
150(150)150(200)200(200) g (Fantasi, fv 60147)
HÅR & MAKE UP Beatrice Wallén Fransson & Malin Gyllenskepp —
Polhemsfrisörerna i Gävle
Nr. 4, 80 cm
FOTOMODEL Malin Hedin
5(5)5(5)6(6) knapper (ca. 3½ cm i diameter)
TAK TIL
TØJ
OG
TILBEHØR B.YOUNG i Sandviken
Katrine Wohllebe, Goodlifeknitting
MILJØHarudden i Sågarbo

STRIKKEFASTHED

22 m og 44 p i vævestrikmønster på p nr 4 = 10 x 10 cm. Hvis strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere
pinde. Bemærk: Det kan være svært at tælle antal p i vævestrik – husk at tælle både grå og multifarvede pinde.

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden på arbejder i vore opskrifter kan variere afhængig af arbejdets type og
facon. For at finde din størrelse anbefaler vi, at du først tager alle mål direkte på kroppen. Derefter bestemmer du selv,
hvor meget bevægelsesvidde, du vil have.		

TIPS

Læs opskriften nøje igennem, så undgår du spørgsmål undervejs.

FORKORTELSER

Kantm=kantmaske, m=maske, vr=vrang, r=ret, arb=arbejdet, p=pinde,

FORKLARINGER

Der strikkes frem og tilbage på rundp hele arb igennem. Retstrikning: Strik ret på alle pinde. Kantm: Første og sidste maske
strikkes ret på alle pinde.

TIPS & RÅD

*For at undgå fejl, så læs teksten igennem inden du begynder dit på arb.
*Marker med en farvet pen den størrelse du skal strikke, så er det lettere at følge beskrivelsen.
*Strik altid en prøve: Strik en lap på 12 x 12 cm for at se om strikkefastheden passer.
*Når du strikker efter diagram med mange rækker: Det anbefales at man lægger en linial eller et stykke papir ved den
række du strikker, så er det lettere at følge diagramet.
*Strik med to farver: Når man strikker med 2 fv, skal den fv man ikke strikker med lægges løst på bagsiden. Hold altid
en og samme farve øverst for at opnå et jævnt resultat ved flerfarve strikning. Garnet/farven som ligger nærmest strikningen
kommer altid til at dominere og ses tydligere.
*Skift til et nyt nøgle: Knyt aldrig to garner sammen. Tvind i stedet garnets ende op (ca 8 cm) og tvind de to ender
sammen og fortsæt med strikningen. Begynd et nyt nøgle med at tage garnet inde fra.

OM VÆVESTRIK

Vævestrik er en måde at strikke mønster på, hvor nogle af maskerne tages løst af med garnet foran eller bagved arbejdet.
Det giver mulighed for at strikke farvede mønstre, som kan være ganske komplicerede, selv om der kun strikkes med én
farve ad gangen. I denne trøje er der dog tale om et meget enkelt mønster, hvor der skiftevis strikkes 2 pinde med den
ene farve og 2 pinde med den anden. Når man strikker med det grå garn, strikkes alle maskerne, men når man strikker
med det multifarvede garn, strikkes kun nogle af maskerne, mens resten tages løs af med garnet på arbejdets vrangside.
Følg nedenstående forklaring.

VÆVESTRIKMØNSTER

Maskeantal deleligt med 4, inkl. 2 kantmasker.
1. p, gråt garn (retsiden): Ret.
2. p, gråt garn: Vrang.
3. p, multifarvet garn: Kantm, *2 vr løs af med garnet bag arb, 2 r, gentag fra * til de sidste 3 m, 2 vr løs af
med garnet bag arb, kantm.
4. p, multifavet garn: Kantm, *2 vr løs af med garnet foran arb, 2 r, gentag fra * til de sidste 3 m, 2 vr løs af
med garnet foran arb, kantm.
5.-6. p: Som 1. og 2. p (husk: med gråt garn).
7. p, multifarvet garn: Kantm, *2 r, 2 vr løs af med garnet bag arb, gentag fra * til de sidste 3 m, 3 r.		
8. p, multifarvet garn: Kantm, *2 r, 2 vr løs af med garnet foran arb, gentag fra * til de sidste 3 m, 3 r.
Gentag 1.-8. p.

RYG/FORSTYKKER

Ryg/forstykker strikkes i ét stykke op til ærmegabene. Slå 164(172)180(198)222(242) m op på p nr 4 med det grå garn
(Gästrike 3 tr), og strik 5 cm retstrikning (1. p er vrangsiden), idet der på sidste p (= fra vrangsiden) tages
12(16)20(26)30(34) m ud jævnt fordelt = 176(188)200(224)252(276) m. Fortsæt i vævestrikmønster som angivet ovenfor.
Sæt samtidig en markering efter de første 42(45)48(54)61(67) m og før de sidste 42(45)48(54)61(67) m til markering
af trøjens sider. Strik lige op til arb måler ca. 32(32)33(34)35(36) cm – slut med 2 p multifarvet.
Luk nu af til ærmegab således: Strik til 3(4)5(6)7(8) m før første mærke, luk 6(8)10(12)14(16) m af (= højre ærmegab),

strik til 3(4)5(6)7(8) m før næste mærke, luk igen 6(8)10(12)14(16) m af (= venstre ærmegab) og strik pinden hen.
Der er 39(41)43(48)53(58) m på hvert forstykke og 86(90)94(104)116(126) m på ryggen. Strik forstykkerne og ryggen
færdig hver for sig – begynd med venstre forstykke. Bemærk: I det følgende foretages indtagningerne enten på hver 4.
eller hver 8. p, og altid når der strikkes med det grå garn! Venstre forstykke: Luk ved ærmegabet på hver 4. p yderligere
hhv. 2,1,1 (2,1,1)2,1(2,2,1)3,2,1,1(3,3,2,1) m af, så på hver 8. p hhv. 1(1)1,1(1,1)1,1(1,1) m = 34(36)38(41)44(47) m.
Fortsæt lige op til arb måler ca. 42(43)44(45)46(48) cm – slut med 1 p i gråt garn (fra retsiden).
Luk 8(9)9(10)10(10) m af i begyndelsen af næste p til halsudskæringen, og derefter i samme side på hver 4. p hhv.
4,3,2,1(4,3,2,1)4,4,2,1(4,4,2,1)4,4,2,1(4,4,2,1,1) m, så på den følgende 8. p 1 m = 15(16)17(19)22(24) m. Fortsæt lige
op til arb måler 52(53)54(56)58(60) cm og luk af i ret med gråt garn. Højre forstykke: Strikkes som venstre forstykke,
blot spejlvendt. Ryggen: Strik ærmegab i begge sider som angivet til forstykkerne. Fortsæt lige op til arb måler
47(48)49(50)52(54) cm – slut med 2 p multifarvet. Luk på næste p de midterste 20(20)22(22)24(26) m af til halsudskæring,
og strik hver side færdig for sig – begynd med venstre side. Luk mod halsen på hver 4. p yderligere hhv. 5,5,3(6,5,3)
6,5,3(6,5,3,1)6,5,3,1(6,5,3,1) m af = 15(16)17(19)22(24) m. Fortsæt lige op til arb måler 52(53)54(56)58(60) cm, og
luk af i ret med gråt garn. Strik højre side færdig på samme måde, blot spejlvendt.
ÆRMER

Slå 35(37)40(44)50(54) m op på p nr 4 med gråt garn og strik 5 cm retstrikning (1. p er vrangsiden), idet der på sidste p
(= fra vrangsiden) tages 9(11)8(12)14(14) m ud jævnt fordelt til 44(48)48(56)64(68) m. Fortsæt i vævestrikmønster som
angivet ovenfor, og tag samtidig 1 m ud i hver side på 5.(5.)9.(5.)5.(5.) p, derefter på hver 8. p 15(15)15(17)17(17)
gange = 76(80)88(92)100(104) m. Fortsæt lige op til ærmet måler 43(43)44(44)45(45) cm – slut med 2 p multifarvet.
Bemærk: Alle ud- og indtagninger på ærmet foretages enten på hver 4. eller hver 8. p, og altid når der strikkes med det
grå garn! Ærmekuppel: Luk 4(5)6(7)8(9) m af i hver side, derefter i hver side på hver 4. p hhv. 2 m 9 gange, 4 m 1 gang
(2 m 11 gange)2 m 10 gange, 4 m 1 gang(2 m 11 gange, 4 m 1 gang)2 m 12 gange, 4 m 1 gang(2 m 13 gange, 4 m 1 gang).
Luk de resterende 24(26)28(28)28(28) m af. Strik det andet ærme magen til.

MONTERING

Hæft alle ender. Sy skuldersømmene og ærmesømmene. Sy ærmerne i. Venstre forkant: Strik med gråt garn
71(73)76(78)81(84) m op langs venstre forkant og strik 5 cm retstrikning. Luk af i ret. Højre forkant: Strik med gråt
garn 71(73)76(78)81(84) m op langs højre forkant og strik 2½ cm retstrikning – slut med en vrangsidepind. På næste
p strikkes knaphuller således: 11(9)12(11)10(9) r, *luk 5 m af, strik til der er 11(12)12(13)10(11) m på p efter knaphullet,
gentag fra * yderligere 2(2)2(2)3(3) gange, luk 5 m af, strik de resterende 7(8)8(8)6(6) m. (Der er strikket 4(4)4(4)5(5)
knaphuller – det sidste strikkes i halskanten). Fortsæt i retstrikning til kanten måler 5 cm, idet der på den følgende p
slås 5 nye m op over hvert knaphul. Luk af i ret. Halskant: Strik med gråt garn 33(35)37(39)41(43) m op jævnt fordelt
langs halskanten på højre forstykke, 40(41)43(45)47(47) m langs halskanten på ryggen og 33(35)37(39)41(43) m langs
halskanten på venstre forstykke. Strik 5 cm retstrikning og tag samtidig 4 m ind jævnt fordelt på hver 4. p i alt 4 gange.
Desuden strikkes det sidste knaphul når kanten måler 2½ cm. Knaphullet strikkes på samme måde som de øvrige,
5 m inde fra forkanten i trøjens højre side. Luk af i ret.		

VASKEANVISNING

Altid håndvask. Anvend lunken vand og mild sæbe (shampo) eller uldvaskemidel. Lad huen ligge i sæbevandet ca 10 min.
Undgå at gnubbe eller vride det. Skyl arb i lunkent vand. Læg det i et håndklæde og tryk så meget vand ud som muligt.
Hvis det er nødvendig kan det centrifugeres nogle sekunder for at få mere vand ud. Læg arb ud på et håndklæde og form
det forsigtigt. Hvis det ønskes kan arb presse let på vrangen med en fugtig stykke over.

www.jarbo.se

