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TIPS & RÅD

CARDIGAN I HULMØNSTER

Llama Silk (70 % Blød babylama, 30 % Mulberrysilke. Ca 50 g = 165 m)
Ca 23 m x 30 p i mønster på p 3 = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
XS(S)M(L)XL
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50
Ca 52 (54) 56 (58) 60 cm
Ca 40 (41) 42 (43) 44 cm, til ærmegabet.
Ca 86 (92) 100 (108) 116 cm
Ca 300 (325) 350 (375) 400 g (fv 12201)
2,5 og 3 mm
2,5 og 3 mm, 80 cm, 3 mm, 40 cm.
8 knapper
Järbo Garn
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Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i vore opskrifter kan variere afhængig af arbejdets type og form. For at finde
din størrelse anbefaler vi, at du først tager alle mål direkte på kroppen og derefter bestemmer, hvor meget bevægelsesvidde,
du ønsker. OBS! Se størrelsestabel på www.jarbo.se.

• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden
passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
• Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

FORKORTELSER

m=maske, r=ret, vr=vrang, p=pind/pinde, retst=retstrikning, glatst=glatstrikning, rundp=rundpind, sm=sammen,
oti=overtrækningsindtagning, luk=luk af, omg=omgang, arb=arbejdet, km=kantmaske.

FORKLARINGER

Retstrikning (retst): alle pinde strikkes ret. Rundt på rundpind: 1 omg r, 1 omg vr.
Glatstrikning (glatst): ret på retsiden, vrang på vrangsiden. På rundpind: udelukkende ret.
Overtrækningsindtagning (oti): tag 1 m løst af som om den skulle strikkes ret, strik 1 r, træk den løse m over den strikkede.
Kantmaske (km): strikkes ret på alle pinde.

FORSTYKKE OG RYG

Slå 199 (211) 223 (247) 265 m op på rundp 2,5. Strik 10 p ret. Skift til p 3 (1. p = vrangsiden). Strik 7 r,
185 (197) 209 (233) 251 vr, 7 r. Strik mønster ifølge diagrammet indenfor 7 retmasker i hver side.
OBS ! Knaphul laves i højre forkant når arb måler: 2 – 9 – 16 – 23 – 30 – 37 – 42 – 49 (1 – 8,5 – 16 – 23,5 – 31 – 38,5 – 46
– 53,5), 1 – 9 – 17 – 25 – 33 – 41 – 47 – 55, (1,5 – 9,5 – 17,5 – 25,5 – 33,5 – 41,5 – 49,5 – 57,5), 2 – 10 – 18 – 26 – 34 – 42
– 50 – 58 cm. Det øverste knaphul sidder i halskanten.
Strik retstrikning og mønster til arb måler 38 (40) 42 (43) 44 cm. Nu lukkes af til ærmegab på enten pind 1 eller 5 i mønstret.
Sæt en markeringer i siderne mellem forstykker og ryg.
Forstykke: 54, ryg: 91, forstykke: 54 m, (58, 95, 58) 61, 101, 61 (67, 113, 67) 71, 123, 71 m.
Strik 7 m i retstrikning, 42 (46) 49 (55) 59 m i mønster, luk 10 m af, (5 m før og 5 m efter markeringen). Strik 81 (85) 91 (103)
113 m i mønster, luk 10 m af (5 m før og 5 m efter markeringen). Strik 42 (46) 49 (55) 59 m i mønster, 7 m i retstrikning.
Strik hver del for sig.
Venstre forstykke: Luk yderligere ved ærmegabet på hver anden p for 3, 2 m. Sidste p er en vrangpind, p 2 eller 6 i mønstret.
Klip garnet over.
Ryg: 1. p strikkes fra vrangsiden. Luk af i begge sider ved ærmegabet på hver anden p for 3, 2 m. Sidste pind er en vrangpind,
p 2 eller p 6 i mønstret. Klip garnet over.
Højre forstykke: 1. p strikkes fra vrangsiden. Luk af i siden til ærmegab på hver anden p for 3, 2 m. Sidste pind er en vrangpind,
p 2 eller 6 i mønstret. Klip IKKE garnet over.

ÆRME

Slå 48 (48) 54 (60) 66 m op på strømpepind 2,5 og fordel maskerne på 4 pinde. Strik 10 p ret, 1. p = vrangsiden.
Skift til p 3. Strik 47 (47) 53 (59) 65 vr, 1 r = ”sidesøm”.
Nu strikkes mønster over 47 (47) 53 (59) 65 m, 1 vr, strikkes vrang hele tiden.
Når arb måler ca 6 cm, tages ud på hver side af vrangmasken. Der tages ud med 2 cm’s mellemrum til der er 72 (78) 84 (90) 96
m på pinden. De udtagne m strikkes ret indtil de passer ind i mønstret.
Når arb måler 40 (41) 42 (43) 44 cm lukkes af til ærmegab. Start på p 1 eller p 5 i mønstret. Luk 5 m af, strik pinden ud, vend,
luk 6 m af (sidemasken + 5 m), strik pinden ud. Luk yderligere af i hver side på hver anden p for 3, 2 m.
Ærme = 51 (57) 63 (69) 75 m. Sidste p er p 2 eller p 6 i mønstret. Klip garnet over.
Strik et ærme mere.
Nu strikkes ærmerne sammen med forstykker og ryg:
Start med højre forstykke, strik sidste m på forstykket sammen med første m på ærmet, sæt en markering omkring den
sammenstrikkede m, strik ærmets m, strik den sidste m på ærmet sammen med den første m på ryggen, sæt en markering rundt
om den sammenstrikkede m.
Strik ryggens m, strik ryggens sidste m sammen med den første m på næste ærme, sæt en markering rundt om den sammenstrikkede
m. Strik ærmets m, strik den sidste m på ærmet sammen med den først m på venstre forstykke, sæt en markering rundt om den
sammenstrikkede m. Der er nu 4 markeringer på pinden og der er 257 (281) 305 (341) 371 m på pinden.

På næste p fra retsiden begynder indtagningerne til raglan:
OBS! Husk at lave knaphuller i højre forkant!
Strik til 4 m før første markering (mellem højre forstykke/ærme). 1 oti, 5 r, (3. m er den markerede m) 2 r sm.
Strik over ærmets m til der er 4 m tilbage før næste markering (mellem ærme/ryg). 1 oti, 5 r, (3. m er den markerede m) 2 r sm.
Strik over ryggens m til der er 4 m tilbage før næste markering (mellem ryg/ærme). 1 oti, 5 r, (3. m er den markerede m) 2 r sm.
Strik over ærmets m til der er 4 m tilbage før næste markering (mellem ærme/forstykke). 1 oti, 5 r, (3. m er den markerede m)
2 r sm.
Strik over venstre forstykkets m. Der er taget 8 m ind på pinden.
Fortsæt med at tage ind på hver anden p til forkanten måler 48 (51,5) 54 (55,5) 57 cm.
Nu begynder indtagningen til halsudskæringen:
Strik 7 r, luk 4 m af, fortsæt med at strikke mønster og raglanindt som før. Strik til der er 7 m tilbage på pinden, vend, luk 4 m
af, strik pinden ud. Lad nu forkanternes 7 m hvile til halskanten skal strikkes. Luk yderlige på hver anden p mod halskanten for
4, 3, 3, 3, 2 (4, 4, 3, 3, 3, 2) 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2 (4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2) 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2 m. Lav raglanindt som før til de
slutter ved halskanten. Luk de resterende m af.

Halskant: sæt de 7 m fra højre forstykkes halskant på p 2,5, saml m op langs halskanten, (1 m i hver m og p) + de 7 m
på venstre forkant. Strik 10 p ret.
OBS! Husk at lave knaphul i halskanten.
Luk alle m af. Hæft ender. Sy åbningen under ærmerne sammen.
Sy knapper i.

DIAGRAM

gentag *-*

MONTERING

slut her

start her

gentag *-*

TEGNFORKLARING
= r på rets, vr på vrangs
/

= 2 ret sammen
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= tag 1 m løs af som om den skulle strikkes ret, 1 r, træk den løse m over den strikkede
= tag 1 m løs af som om den skulle strikkes ret, 2 r sm, træk den løse m over de strikkede
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= slå om
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