


Version 3

Sommarkoftan (Sommercardigan) 2020

Sommercardiganen er en sømløs cardigan i en kort model med mønsterborter og retstrikket knapkant. Den strikkes i et 

stykke, nedefra og op med raglanindtagninger på bærestykket. 

 

GARNKVALITET Järbo 2 tr ull (100 % uld. Nøgle ca 100 g = 300 m) 

GARNALTERNATIV 

Alpacka Solo (100 % alpaka. Ca 50 g = 167 m) 

Elise (60 % bomuld, 40 % akryl. Ca 50 g = 168 m) 

Junior (70 % akryl, 30 % polyamid. Ca 50 g = 168 m) 

Ístex Kambgarn (100 % merinould. Ca 50 g = 150 m) 

STRIKKEFASTHED Ca 25 m x 30 p glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm 

STØRRELSER-DAME S (M) L (XL) XXL 

ARBEJDETS OVERVIDDE Ca 96 (105) 115 (125) 134 cm 

ARBEJDETS LÆNGDE Ca 43 (45) 46 (48) 51 cm 

ARBEJDETS ÆRMELÆNGDE, UNDER ÆRMET Ca 49 (50) 50 (50) 53 cm 

GARNFORBRUG 

Fv 1: Ca 300 (300) 300 (400) 400 g (fv 74103, Nostalgia) 

Fv 2: Ca 70 (75) 80 (90) 100 g (fv 74129, Mauve Mood) 

Fv 3: Ca 20 (20) 20 (30) 30 g (fv 74147, Country Walk) 

RUNDPIND 3 mm, 80 cm 

STRØMPEPINDE 3 mm 

TILBEHØR 5 markører + restegarn eller maskeholdere 

ØVRIGT 11 knapper (10 mm i diameter), evt. kantbånd, ca 1 m. 

 

FORKLARINGER 

Tag 1 m ud mod venstre (u1mv): Løft tråden mellem to masker op forfra med venstre pind og strik den drejet ret. 

Tag 1 m ud mod højre (u1mh): Løft tråden mellem to masker op bagfra med venstre pind og strik den ret. 

Flyt markør: Flyt markøren fra venstre til højre pind, når du "passerer" den. 

Raglanindtagninger: Strik til der er 4 m tilbage før raglanmarkøren, tag 1 m løst af, strik 1 r, træk den løse m over den strikkede, 2 r, 

flyt markøren fra venstre til højre pind, strik 2 r, strik 2 m ret sammen. Gentag dette ved alle raglanmarkører. 

OBS! På den allersidste omgang med raglanindtagninger på størrelse XL og XXL strikkes i stedet således: *Strik til der er 4 masker 

tilbage før markøren, tag 1 m løst af, strik 1 r, træk den løse m over den strikkede, strik 2 r, flyt markøren fra venstre til højre pind, 

strik 2 r, tag 2 m løst af med højre pinds som om de skulle strikkes ret, strik derefter næste maske på venstre pind ret og træk de 2 

løse m over den strikkede maske, 2 r, flyt markøren fra venstre til højre pind, strik 2 r, strik derefter 2 m ret sammen* Gentag fra *-* 

yderligere 1 gang. 

Klippemaske: I denne opskrift er klippemasken = den sidste maske på omgangen. 

Cardiganens længde: Denne cardigan er en talje-kort kjolecardigan. Vil du hellere lave en i "normal" længde? Så strikkes stykket 

efter mønsterborten 10 cm længere, eller til ønsket længde. Hvis du strikker cardiganen 10 cm længere, skal der bruges 70-100 

gram 

mere garn i fv 1. 

 

KROP 

Med rundpind 3 mm og Fv 2: Slå 240 (264) 288 (312) 336 masker op. 

Strik rundt i rib (1 r, 1 vr) i 5 cm. 

Derefter strikkes kroppen i glatstrikning (= alle masker på alle omgange strikkes ret, når der strikkes rundt): 

Strik 4 omgange. 

Strik mønster ifølge Diagram A (maske 1-24 gentages omgangen rundt), omg 1-31. (OBS! Placér en markør på pinden ved 

omgangens start - så er det lettere at kontrollere, om mønstret passer). 

Med Fv 1: Strik derefter til arbejdet måler 26 (27) 28 (30) 32 cm eller ønsket længde. 

Luk 11 (13) 15 (17) 19 m masker af i hver side af arbejdet - her skal ærmerne strikkes, således: 

Strik 54 (59) 64 (69) 74 r, luk 11 (13) 15 (17) 19 m af (efter første aflukning er der 1 m tilbage på højre pind), strik 108 (118) 128 

(138) 

148 r, luk 11 (13) 15 (17) 19 masker af (efter aflukningen er der 1 m tilbage på højre pind), strik 54 (59) 64 (69) 74 r = 218 (238) 
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258 (278) 298 m på pinden. 

Sæt kroppens masker på en tråd og læg arbejdet til side. Strik ærmerne. 

 

ÆRMER 

Med strømpepind 3 mm og Fv 2: Slå 54 (60) 60 (66) 66 m op. 

Strik rundt i rib (1 r, 1 vr) i 5 cm. 

Derefter strikkes ærmet i glatstrikning (= alle masker strikkes ret på alle omgange, når der strikkes rundt): 

Strik 4 omgange. 

Strik mønster ifølge Diagram B (maske 1-6 gentages omgangen rundt), omg 1-13 (OBS! Placér en markør på pinden, der hvor 

omgangen starter - så er det lettere at kontrollere, om mønstret passer). Med Fv 1: Strik 4 omgange. 

Udtagningsomgang: Strik 1 r, u1mv, strik ret til der er 1 m tilbage på omgangen, u1mh, 1 r. 

Fortsæt i glatstrikning og gentag udtagningsomgangen med 2,5 (2,5) 2 (2) 2 cm mellemrum til der er 86 (90) 96 (100) 106 masker 

på 

pindene. 

Strik til ærmet måler 49 (50) 50 (50) 53 cm. 

Til slut lukkes masker af under ærmet således: Strik ret til der er 6 (7) 8 (9) 10 masker tilbage på omgangen, luk 11 (13) 15 (17) 19 

masker af = 75 (77) 81 (83) 87 m på pindene. 

Sæt ærmet på en tråd og læg det til side. Strik et ærme mere på samme måde. 

 

BÆRESTYKKE 

Nu skal alle delene sættes på samme rundpind. 

Med rundpind 3 mm, Fv 1 og med retsiden ind mod dig sættes delene ind på samme rundpind således: 

Højre forstykke: 54 (59) 64 (69) 74 m 

Højre ærme: 75 (77) 81 (83) 87 m 

Ryg: 109 (119) 129 (139) 149 

Venstre ærme: 75 (77) 81 (83) 87 m 

Venstre forstykke: 55 (60) 65 (70) 75 m 

Der skal i alt nu være 368 (392) 420 (444) 472 m på pinden. 

Strik en omgang ret SAMTIDIG med at der placeres markører således: 

1 markør ved omgangens start. 1 raglanmarkør i overgangen mellem højre forstykke og højre ærme, 1 raglanmarkør i overgangen 

mellem højre ærme og ryggen, 1 raglanmarkør i overgangen mellem ryggen og venstre ærme og 1 raglanmarkør i overgangen 

mellem venstre ærme og venstre forstykke. Der er nu i alt placeret 4 raglanmarkører (der hvor delene mødes) + 1 markør der 

markerer omgangens start. 

 

Raglanindtagninger: 

Strik glatstrikning og lav raglanindtagninger (se forklaringer) på hver omgang i alt 8 (8) 9 (10) 12 gange. 

Lav derefter raglanindtagninger på hver anden omgang i alt 21 (23) 24 (25) 23 gange. 

 

Halsudskæring: 

Strik til der er 10 (10) 11 (11) 22 masker tilbage på pinden og luk nu 19 (19) 21 (21) 23 masker af - disse masker vil danne 

halsudskæringen. OBS! Samtidig med at der lukkes af, flyttes markøren - der markerer omgangens start - til omgangens sidste 

maske, for at markere, at dette er klippemasken. 

Fortsæt med at strikke, efter du har lukket af og lavet raglanindtagninger, som før på denne omgang. Fra nu af strikkes resten af 

cardiganen frem og tilbage på pinden. 

Vend og strik 2 m vrang sammen, strik derefter vrang pinden ud. Der strikkes fra nu af glatstrikning frem og tilbage (= ret på 

retsiden og vrang på vrangsiden). 

Desuden skal der tages en maske ind i starten af hver pind således: 

På retsiden - tag 1 m løst af, strik en maske, træk den løse maske over den strikkede. 

På vrangsiden - 2 vrang sammen. På retsiden skal der fortsættes med raglanindtagninger til der i alt er lavet 26 (28) 29 (29) 29 

indtagninger på hver anden pind. (De 8 (8) 9 (10) 12 raglanindtagninger i starten er ikke regnet med i dette antal). Efter den sidste 

pind med raglanindtagninger, strikkes der en pind fra vrangsiden således: 

2 vr sammen, strik vrang til der er 2 m tilbage på pinden, 2 vr sammen = 67 (75) 85 (103) 109 m. 

 

HØJRE KANPKANT (med knaphuller): 

Med retsiden ind mod dig, fv 1 og rundpind 3 mm: Saml 116 (118) 120 (124) 128 m op i 3. maskerække fra klippemasken. (OBS! 

Der 
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samles masker op jævnt hen over kanten ved at du springer over hver 4. p, når der samles masker op). Strik 3 pinde ret. Lav 

knaphuller på næste pind således: 

Knaphuller, S: Strik 2 r, * 2 r sammen, slå om, 9 r* gentag fra *-* yderligere 9 gange, 2 r sammen, slå om, 2 r. 

Knaphuller, M: Strik 3 r, * 2 r sammen, slå om, 9 r* gentag fra *-* yderligere 9 gange, 2 r sammen, slå om, 3 r. 

Knaphuller, L: Strik 4 r, * 2 r sammen, slå om, 9 r* gentag fra *-* yderligere 9 gange, 2 r sammen, slå om, 4 r. 

Knaphuller, XL: Strik 6 r, * 2 r sammen, slå om, 9 r* gentag fra *-* yderligere 9 gange, 2 r sammen, slå om, 6 r. 

Knaphuller, XXL: Strik 3 r, * 2 r sammen, slå om, 10 r* gentag fra *-* yderligere 9 gange, 2 r sammen, slå om, 3 r. 

Strik 3 pinde ret. 

For at få en stabil kant, som ikke strækker sig i brug, tages ind på hver 4. maske samtidig med, at der lukkes af. Luk af således: 

*Luk 3 m af, strik 2 m r sammen, luk den sammenstrikkede maske af* gentag fra *-* til alle masker er lukket af. (OBS! Aflukningen 

kan 

altså godt slutte midt i en gentagelse). 

 

VENSTRE KNAPKANT 

Med retsiden ind mod dig, fv 1 og rundpind 3 mm: Saml 116 (118) 120 (124) 128 m op i den 4. maskerække fra omgangens start. 

Strik 7 pinde ret. 

Luk af som på højre knapkant. 

 

HALSKANT 

Med retsiden ind mod dig, fv 1 og rundpind 3 mm: Saml nye masker op langs højre side af halsudskæringen - saml 1 m op i hver 

og 

en af de næste 3 masker, spring over 1 maske, gentag dette til du når til de tilbageværende masker, strik de 67 (75) 85 (103) 109 

masker og saml derefter samme antal masker op langs venstre side af halsudskæringen på samme måde, som du gjorde langs 

højre 

side. 

Strik 5 pinde ret, frem og tilbage. 

Luk af som på højre knapkant. 

 

KLIP CARDIGANEN OP FORAN 

Sy en søm med sytråd (i hånden med bagsting), på hver side af klippemasken. Klip forsigtigt op mellem sømmene i midtermasken 

(Klippekanterne ruller sig ind mod vrangsiden). 

 

MONTERING 

Sy 11 knapper på venstre knapkant ud for knaphullerne. Sy hullerne under ærmerne sammen med maskesting. Sy evt. et 

dekorationsbånd på hen over de to klippekanter. Eller du kan sy klippekanterne fast mod vrangsiden, sy med en rest af det garn 

som 

du har strikket med. Hæft de løse ender.
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Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem før du begynder på dit arbejde. 

Strikke- hæklefasthed: Lav altid en strikke-/hækleprøve ifølge anbefalingen. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer med det, der 

er angivet, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, kan arbejdet få en forkerte 

mål og forkert facon. 

Marker den størrelse som du strikker eller hækler, så er det lettere at følge opskriften. 

Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan du lægge en lineal langs den række i diagrammet som du er i gang med, så er 

det lettere at følge diagrammet. 

Bevægelsesvidden i opskrifterne varierer alt efter type og facon. For at finde den rette størrelse, anbefaler vi, at du først måler 

direkte på kroppen. Derefter vælger du størrelsen på modellen alt efter hvor meget bevægelsesvidde du ønsker at modellen skal 

have. Der er tegninger af modellen, der viser diverse mål. 

Flerfarvestrikning: Husk at sno garnet om hinanden på bagsiden, så den tråd der ikke strikkes med bliver ”hæftet op”. Dette bør du 

gøre, hvis der er mere end 3-4 masker mellem farveskiftene, eller får du lange tråde på bagsiden. Sno ikke garnet lige over 

hinanden på efterfølgende pinde, men lidt forskudt. 

Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti 

til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere 

overgang mellem farverne. 

Blokning og vask: Garn kan afgive farve, når det ligger og er fugtigt i længere tid. Vær ekstra forsigtig ved blokning og vask af 

arbejder med stærke kontrastfarver. Gør arbejdet fugtigt, gerne med en sprayflaske, rul arbejdet ind i et håndklæde og tryk 

forsigtigt eventuelt overskydende vand ud. Lad arbejdet liggetørre på et fladt underlag og spænd det ud i de angivne mål. 

 

Forkortelser

STRIK 

arb = arbejdet, bmb = bagerste maskebue, cm = centimeter/centimeters, dobb-indt = dobbeltindtagning, dobb-oti = dobbelt 

overtrækningsindtagning, dr = drejet, fv = farve, flm/LM = flyt markør/lyft markør, fmb = forreste maskebue, forst = forstykke, forkl = 

forklaringer, gent = gentag, glatst = glatstrikning, indt = indtagning, kantm = kantmaske, luk = luk af, m = maske/masker, mb = 

maskebue, omg = omgang, omsl = slå om, oti = overtrækningsindtagning, p = pind/pinde, plm/PM = placer markør, rest = 

resterende, r = ret/retmaske, rs/rets = retsiden, retst = retstrikning, sm = sammen, udt = udtagning, vr = vrang/vrangmaske, 

vs/vrangs = vrangsiden, yderl = yderligere 

 

HÆKLING 

dst = dobbelt stangmaske, fm = fastmaske, hst = halvstangmaske, km = kædemaske, lm = luftmaske, lmb = luftmaskebue, so = 

Spring over st = stangmaske, st-gr = stangmaskegruppe, 3-dst = tredobbelt stangmaske, 5-lmb = luftmaskebue bestående af 5 lm 
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