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Side 2

EVELYN CARDIGAN - AMALFI STYLE

OM DETTE DESIGN
Der begyndes med ryggen, som strikkes frem og tilbage 
ned til afslutningen på ærmegabene. Forstykkerne strikkes 
på fra ryggens skuldermasker og strikkes hver for sig frem 
og tilbage frem til v-halsens afslutning og ærmegabene. 
Derefter strikkes kroppen og ribkanten forneden samlet 
frem og tilbage. Ærmerne strikkes på, og til slut strikkes 
halskant og forkanter.

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Glat: R på rts, vr på vrs / r på alle omg.

Kantmaske (km): Den 1. m på alle p tages r løs af, og den 
sidste m strikkes r.

OPSKRIFT
Ryg
Slå 82 (88) 92 (96) 100 (104) m op på p 3½ mm og strik 1 p 
vr, idet der samtidig sættes en mm/sikkerhedsnål (ikke på 
p, men i opslagningskanten) på hver side af de midterste 
34 (36) 38 (40) 42 (44) m til hals. Det giver 24 (26) 27 (28) 

29 (30) m i hver side til skuldre. Strik lige op i glat, indtil 
arb måler 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm og lad det hvile.

Venstre forstykke med v-hals 
Strik nu 24 (26) 27 (28) 29 (30) m op med p 3½ mm i r 
langs opslagningskanten på den venstre skulder (= venstre 
side af ryggen). Strik lige op i glat, indtil der er strikket 8 p. 
I halssiden tages nu 1 m ud på hver rtsp således: Strik de 
første 4 m, strik 1 r i den højre lænke under den næste m 
og strik p færdig. 

Gentag denne udtagning i halssiden på den følgende 4. p 
endnu 1 gang og derefter på hver 2. p i alt 15 (16) 17 (18) 19 
(20) gange = 41 (44) 46 (48) 50 (52) m. Strik derefter lige 
op, indtil ærmegabet måler 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm og 
lad arb hvile.

Højre forstykke med v-hals
Strik 24 (26) 27 (28) 29 (30) m op med p 3½ mm i r langs 
opslagningskanten på den højre skulder (= højre side af 
ryggen). Strik lige op, indtil der er strikket 8 p. 

I halssiden tages nu 1 m ud på hver rtsp således: Strik frem 
til de sidste 4 m, strik 1 r i den venstre lænke under den 
næste m og strik de sidste 4 m. 

Gentag denne udtagning i halssiden på den følgende 4. p 
endnu 1 gang og derefter på hver 2. p 15 (16) 17 (18) 19 (20) 
gange = 41 (44) 46 (48) 50 (52) m. Strik derefter lige op, 
indtil ærmegabet måler 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm og lad 
arb hvile.

Krop
Fortsæt nu over alle m i sammenhæng på p 3½ mm 
således: Strik højre forstykkes 41 (44) 46 (48) 50 (52) m, 
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Str. S (S/M) M (M/L) L (L/XL)

Personligt brystmål 
cm: 84 88 92 96 100 104

Arbejdets overvidde, 
cm: 94 98 102 106 110 114

Hel længde cm: 53 55 57 59 61 63

Forbrug, ngl.:  10 11 12 13 14 15

Pinde: Rundpind 3 og 3½ mm

Tilbehør: 2 maskemarkører og 6 knapper (dia 1 – 1 /2 cm)

Kvalitet: Mayflower Amalfi

Strikkefasthed: 22 m og 28 p i glat på p 3½ mm = 10 x 10 cm
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slå 20 m op til ærmegab, strik ryggens 82 (88) 92 (96) 100 
(104) m, slå 20 m op det andet ærmegab og strik venstre 
forstykkes 41 (44) 46 (48) 50 (52) m = 204 (216) 224 (232) 
240 (248) m. Fortsæt frem og tilbage i glat, indtil der er 
strikket 27 (28) 29 (30) 31 (32) cm fra ærmegabet. 

Skift til p 3 mm og fortsæt i rib, idet der på den 1. p tages 
1 m ind: (1 km, 1 vr, *1 r, 1 vr, gentag fra * og slut med 1 km). 
Når kanten måler 5 cm, lukkes m passende løst af i rib. 
Brug evt. p 3½ mm til at lukke af med, så kanten ikke bliver 
for stram.

Ærmer
Med p 3½ mm strikkes 80 (84) 88 (92) 96 (100) m op langs 
den lige side af ærmegabet – dvs. 40 (42) 44 (46) 48 (50) 
m på hver side af skuldersømmen = ca. 3 m for hver 4 p. 
Der skal ikke strikkes op langs de 20 m, der blev slået op i 
bunden af ærmegabet. Strik frem og tilbage i glat. 

Når der er strikket 4½ cm, samles ærmet, og der 
fortsættes rundt i glat på rundp eller strømpep 3½ mm. 
Sæt mm ved omgs begyndelse = midt under ærmet. Tag 
1 m ind på hver side af omgsmærket på den 6. p efter 
samlingen ved at strikke de første 2 m r sm og de sidste 2 
m på omgangen overtrukket r sm (= tag 1 m r løs af, strik 
næste m r og træk den løst aftagne m over). 

Gentag disse indtagninger på hver 6. omg endnu 3 gange 
og derefter på hver 8. omg 12 gange = 48 (52) 56 (60) 64 
(68) m. Når ærmet måler 46 (46) 47 (47) 48 (48) cm fra 
skuldersømmen, skiftes til rundp/strømpep 3 mm. Strik 
rundt i rib (skiftevis 1 r, 1 vr). Når kanten måler 5 cm, lukkes 
m passende løst af i rib. Brug evt. p 3½ mm til at lukke af 
med, så kanten ikke bliver for stram. Strik det andet ærme 
magen til. Sy ærmegabene sammen.

Forkanter og halskant
Med rundp 3 mm strikkes fra kanten forneden på højre 
forstykke 3 m op for hver 4. p, sæt en mm ved overgangen 
til v-halsen, strik også her 3 m op for hver 4 p, strik 48 (50) 
56 (58) 66 (68) m op langs ryggens halskant, fortsæt 
langs venstre forstykke med at strikke 3 m op for hver 
4. p og slut ved kanten forneden på venstre forstykke. 
Maskeantallet skal være ulige. Strik frem og tilbage i rib, 
idet der begyndes på vrs med 1 km, *1 r, 1 vr, gentag fra 
* og slut med 1 r, 1 km. Når kanten måler 1 cm, strikkes 6 
knaphuller jævnt fordelt langs højre forkant mellem kanten 
forneden og mærket ved v-halsens begyndelse. 1 knaphul 
= strik 2 r sm, 1 omslag, 2 r overtrukket sm (= tag 1 m r løs 
af, strik næste m r og træk den løst aftagne m over). På 
den følgende p strikkes 2 m i omslaget. Når kanten måler 3 
cm, lukkes m af i rib, evt. med p 3½ mm.

Sy knapperne i venstre forkant.


