


1790 - Stribet cardigan i Mayflower Easy Care. 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 96 (100) 104 (108) 112 (116) 

Længde ca. cm: 60 (62) 64 (66) 68 (70) 

Fv. 38, Støvet grøn, ngl.: 

Fv. 03, Lys støvet grøn, ngl.: 

Fv. 045, Brun, ngl.: 

Fv. 044, Sand, ngl.: 
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Pinde: 2 ½ og 3 

Rundpinde (40 og 60 cm): 2 ½ og 3 

Kvalitet: Mayflower Easy Care. 100 % Merino Uld, 185 m pr. 50 gram. 

Tilbehør: 7 knapper 

Strikkefasthed: 28 m og 40 p i glat på p nr. 3 = 10 x 10 cm. 

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle 
arbejdsredskab til strikning og hækling. 

Striber: Strikkes i glat. 

* 4 p med lys støvet grøn (fv. 003),

8 p med brun (fv. 045),

4 p med sand (fv. 044),

8 p med støvet grøn (fv. 038).

Gentag fra *.

Ryg. 

Slå 132(138)144(150)154(160) m op med støvet 

grøn (fv. 038) på p nr. 2 ½ og strik 5 cm rib (Rts: 1 

km, 1 vrang, * 2 ret, 2 vrang, gentag fra * og slut 

med 2 ret, 1 vrang og 1 km). Skift derefter til p nr. 

3 og fortsæt i glat og striber, idet der efter ribben 

begyndes med lys støvet grøn (fv. 003). Strik lige 

op, til arb måler 59(60)61(62)63(64) cm. Sæt de 

midterste 44(46)48(50)52(54) m op en maske-

holder til halsudskæring og strik hver side færdig 

for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 

1 x 2 m og 1 x 1 m. Sæt de resterende 41(43)45 

(47)48(50) m på en maskeholder til skulder. Strik 
den anden side modsat.

Venstre forstykke. 

Slå 67(70)73(76)78(81) m op med støvet grøn (fv. 

038) på p nr. 2 ½ og strik 5 cm rib som forneden 
på ryggen. Skift derefter til p nr. 3 og fortsæt i glat 
og striber, idet der efter ribben begyndes med lys 
støvet grøn (fv. 003). Strik lige op, til arb måler 
39(40)41(42)43(44) cm og tag ind til V-hals i 
venstre side af arb: Strik frem til de sidste 4 m, 
strik 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs 
af, strik næste m ret og træk den løst aftagne m 
over), strik 1 ret og 1 km. Gentag denne ind-

tagning på hver 2. p 16(17)18(19)20(21) gange og 

på hver 4. p 10 gange = 41(43)45(47)48(50) m.  

Når forstykket har samme højde som på ryggen, 

strikkes skulderen sammen med den modsvaren-

de skulder på ryggen. Læg pindene sammen ret 
mod ret og strik maskerne sammen i ret med 1 m 

fra hver pind. Luk dem samtidig af. 

Højre forstykke. 

Strikkes mage til det venstre, blot spejlvendt. Ved 

indtagning i V-halsen strikkes 1 km, 1 ret, 2 ret 

sammen. 

¾-Flagermusærmer. 

Slå 84(86)90(92)96(98) m op på p nr. 2 ½ med 

støvet grøn (fv. 038) og strik 5 cm rib som 

forneden på ryggen. Skift derefter til p nr. 3 og 

fortsæt i glat og striber som på ryggen, idet der 

samtidig tages 1 m ud i begge sider til flagermus-

ærmer på hver 2. p 60 gange = 204(206)210(212) 

216(218) m. Luk derefter alle m løst af. Ærmet 

måler ca. 35 cm. Strik det andet ærme mage til. 

Hals- og forkanter. 

Med rundpind nr. 2 ½ og støvet grøn (fv. 038) 

strikkes 118(120)124(126)130(132) m op langs 



hver forkant, 56(60)62(66)68(72) m op langs hver 

side af V-halsen og 60(62)64(66)68(70) m op 

langs ryggens halsudskæring = 408(422)436(450) 

464(478) m. Strik frem og tilbage i rib, idet m 

fordeles således: 1 km, 0(1)0(1)0(1) vrang, * 2 ret, 

2 vrang, gentag fra * og slut med 2 ret, 

0(1)0(1)0(1) vrang og 1 km. Når kanten måler 2 

cm, strikkes knaphuller langs højre forkant: Strik 

6(8)8(10)10(12) m, * strik 2 ret sammen, 1 omslag 

og 2 ret overtrukket sammen, strik 14(14)15(15)16 

(16) m som de viser, gentag fra *, til der er 7 

knaphuller. Strik p færdig i rib som før. På den 

følgende vrangsidepind strikkes rib, idet der i 

omslaget over hvert knaphul strikkes 2 m (1 

almindelig og 1 drejet), så de passer ind i ribben. 

Fortsæt, til ribkanten måler 4 cm og luk alle m af 

som de viser. Brug evt. en pind 3 til at lukke af 

med, så kanten ikke bliver for stram. 

 

Montering. 

Mål ca. 36½(36½)37½(37½)38½(38½) cm fra 

skuldersømmen og ned langs siderne af ryg og 

forstykker, hvor der afsættes mærker til ærmegab. 

Sy ærmerne i mellem mærkerne. Sy ærme- og 

sidesømmene. Sy knapperne i. 
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