


Version 1

Kakan - nybegynder-cardigan

Cardiganen Kakan er den enkleste cardigan du kan strikke, en skøn lang cardigan til at have over skuldrene! Kakan har ingen 

knapper og den har en god bevægelsesvidde og du vælger selv om du vil have en cardigan med trekvartlange ærmer eller om du 

vil have et langt og fyldigt ballonærmer. Perfekt til dig der er ny i strik og som vil strikke den første cardigan! 

 

GARN Cookie (100 % akryl. Ca 200 g = 600 m) 

GARNALTERNATIV 

Astrid (100 % uld "superwash”. Ca 50 g = 125 m)  

Big Verona (100 % akryl. Ca 200 g = 500 m) 

Mellanraggi (75 % uld "superwash", 25 % polyamid. Ca 100 g = 260 m)  

Elise (60 % bomuld, 40 % akryl. Ca 50 g = 170 m) 

STRIKKEFASTHED Ca 16 m x 28 p retstrikning på pind 6 mm = 10 x 10 cm  

STØRRELSER XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 

ARBEJDETS OVERVIDDE Ca 98 106 114 122 134 144 156 170 cm (ca 20 cm bevægelsesvidde) 

ARBEJDETS LÆNGDE Ca 67 (69) 70 (72) 72 (74) 74 (76) cm 

ARBEJDETS ÆRMELÆNGDE (BALLONÆRME) Ca 41 (41) 42 (43) 43 (44) 44 (45) cm 

ARBEJDETS LÆNGDE (3/4-ÆRME) Ca 26 (26) 27 (27) 28 (28) 29 (29) cm  

GARNFORBRUG (3/4-ÆRME) Ca 255 (265) 275 (295) 315 (330) 360 (380) g (fv 46206 Cloudy)  

GARNFORBRUG (BALLONÆRME) Beregn ekstra ca 25-50 g 

RUNDPIND 5,5 mm, 80-100 cm til rib, 6 mm, 80-100 cm til kroppen og 6 mm, 30-40 cm, til ærmerne (eller strømpepinde/Magic 

Loop) 

TILBEHØR Nogen meter restegarn til at sætte maskerne over på, en strikkemarkør eller sikkerhedsnål til at markere retsiden med, 

en stoppenål til at sy skuldrene sammen med og til at hæfte ender med. 

SVÆRHEDSGRAD * 

 

FORKLARINGER 

Du skal bruge følgende teknikker: slå op, strikke ret, strikke vrang og lukke af. Hvis du vil lave det lange ærme skal du kunne 

strikke 2 r sm (strik 2 masker ret sammen). Under forkortelser i slutningen af opskriften, kan du se hvad forkortelserne der bruges i 

opskriften betyder. 

Sæt på tråd = Brug restegarnet og en stoppenål og før maskerne fra strikkepinden over på tråden. 

* * = Når noget står indenfor to stjerner, betyder det, at det der står mellem stjernerne skal gentages. 

 

RIB 

Start med at slå 168 (178) 186 (204) 224 (240) 260 (284) masker op på pind 5.5 mm. Strik frem og tilbage.  

Pind 1: (vrangsiden) 1 r, *2vr, 2r* til der er 3 masker tilbage; 2vr, 1r. 

Pind 2: (retsiden) Sæt en markør eller sikkerhedsnål i arbejdet for at markere, at dette er retsiden. 3r, *2vr, 2r* til der er 1 m tilbage, 

1r. 

Gentag pind 1 og 2 til ribben måler 5 cm. Strik pind 1 en sidste gang. 

 

KROP 

Nu skal du strikke kroppen op til ærmegabet. Skift til pind 6 mm og strik retstrikning over alle masker. 

Strik til arbejdet måler 45 (46) 47 (48) 48 (49) 49 (50) cm inklusive rib (eller ønsket længde). Slut med en pind fra vrangsiden. 

 

VENSTRE FORSTYKKE 

Nu skal du strikke cardiganens venstre forstykke og maskerne fra højre forstykke og ryggen skal hvile. 

Strik til der er 34 (36) 37 (40) 45 (48) 52 (57) masker tilbage på pinden. Sæt de masker, som du lige har strikket, over på restegarn. 

Strik de sidste masker på pinden, vend. 

Strik ret til forstykket måler 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) cm. Luk af og klip garnet over med en 50 cm lang ende. 

 

HØJRE FORSTYKKE 

Sæt de yderste 34 (36) 37 (40) 45 (48) 52 (57) masker fra den anden side af arbejdet på pinden igen. 

Start med at strikke med vrangsiden ind mod dig og strik ret til forstykket måler 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) cm. Luk af og klip 

garnet over med en 50 cm lang ende. 
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RYG 

Sæt de resterende masker på pinden igen. 

Start med at strikke med vrangsiden ind mod dig og strik ret til ryggen måler 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) cm. Luk af. 

 

SKULDRE 

Nu skal du sy forstykkets aflukningskant sammen med ryggens aflukningskant – i samme længde som forstykkets aflukningskant 

(se tegningen).  

Vi starter med venstre skulder: 

Med vrangsiderne udad, læg venstre forstykke mod yderkanten af ryggen. Sy aflukningskanterne sammen med den tråd du lod 

hænge. 

Sy højre skulder sammen på samme måde: 

Sy højre forstykkes skulder sammen med ryggen fra yderkanten af ryggen og med vrangsiderne udad. Vend cardiganen så 

retsiden igen er udad. Skuldersømmen skal nu være på indersiden/vrangsiden af cardiganen. 

Nu har du en lang lige vest med ærmegab, og nu skal du strikke ærmerne! 

 

ÆRMER 

Alle masker strikkes ret på den korte rundpind eller på strømpepinde og ærmerne bliver dermed glatstrikkede. Start i det ene af 

ærmegabene og saml 60 (64) 64 (68) 68 (72) 72 (76) masker op hele vejen rundt i ærmegabet. Du skal nu vælge om du vil have et 

kort, lige 3/4-ærme eller om du vil have et fyldigt ballonærme. 

 

Alternativ 1: 

3/4-ÆRME 

Strik rundt i glatstrikning i 26 (26) 27 (27) 28 (28) 29 (29) cm. Luk af. 

 

Alternativ 2: 

BALLONÆRME 

Strik rundt i glatstrikning til ærmet måler ca 35 (35) 36 (37) 37 (38) 38 (39) cm. 

 

Indtagningsomgang: 

Omg 1: *2 r sm*, omgangen ud. Nu har du 30 (32) 32 (34) 34 (36) 36 (38) masker. 

Omg 2: Ret 

Omg 3: Tag 10 (12) 12 (10) 10 (12) 12 (14) masker ind jævnt fordelt over omgangen. Nu har du 20 (20) 20 (24) 24 (24) 24 (24) 

masker tilbage. 

 

Rib ballonærme 

Skift til pind 5.5 og strik rib (2r, 2vr) i 6 cm. Luk løst af. 

 

Begge varianter af ærmer: 

Strik det andet ærme på samme måde. Nu er cardiganen færdig! Hæft alle ender. 

 

VALGFRI DETALJE: LOMMER 

Slå 20 m op på pind 6 mm. Strik ret frem og tilbage til lommen er 15 cm høj. Skift til pind 5.5 mm. Strik rib (2r, 2vr) i 3 cm. Luk af. 

Sy lommerne fast på cardiganens forside. Sy i de tre sider uden rib.

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.
Garnoplysning: info@jarbo.se Designer: Madelene Linderstam Oversætter: Lene Hansen Foto: Madelene Linderstam



COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.
Garnoplysning: info@jarbo.se Designer: Madelene Linderstam Oversætter: Lene Hansen Foto: Madelene Linderstam



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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