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

Overvidde, cm: 104 108 112 116 120 124 128

Hel længde cm: 63,5 65,5 68 69,5 71 72 74

Forbrug, ngl.:  8 8 9 9 10 10 11

Pinde: Rundpinde nr. 6 og 7

Tilbehør: 5 knapper

Kvalitet: Mayflower Molly Fine

Strikkefasthed: 13,5 m og 16 p i glat på p nr. 7 = 10 x 10 cm.

OM DETTE DESIGN
Eva Cardigan er en fin basis cardigan, strikket oppefra 
og ned. Designet er, trods det klassiske udtryk, lavet med 
fine detaljer, som du opdager, når du strikker den. Bl.a. er 
ribkanten i knapstolpen og halskanten strikket ud i et, så 
cardiganen sidder flot om skuldrene. 

Cardiganen er monteringsfri, da ærmerne strikkes på 
bærestykket, og derved slipper du for at sy noget på 
efterfølgende.

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

OPSKRIFT 
Ryg
Slå 52 (56) 58 (62) 66 (68) 70 masker op på p nr. 7 og strik 
1 pind vrang, idet der samtidig sættes en maskemarkør/
sikkerhedsnål (ikke på pinden, men i opslagningskanten) 
på hver side af de midterste 26 (26) 26 (28) 28 (30) 32 
masker til hals. Det giver 13 (15) 16 (17) 19 (19) 19 masker i 
hver side til skuldre. 

Fra den følgende retsidepind strikkes vendepinde over 
skuldermaskerne, så skulderlinjen bliver skrå:

Strik frem til og med den anden markør (= 13 (15) 16 (17) 19 

(19) 19 + 26 (26) 26 (28) 28 (30) 32 ret), strik derefter 6 (7) 7 
(8) 9 (6) 6 ret. Vend arbejdet og slå om.
På vrangsiden strikkes 6 (7) 7 (8) 9 (6) 6 vrang + 26 (26) 
26 (28) 28 (30) 32 vrang + 6 (7) 7 (8) 9 (6) 6 vrang. Vend 
arbejdet og slå om.

Næste retsidepind: Strik 6 (7) 7 (8) 9 (6) 6 ret + 26 (26) 26 
(28) 28 (30) 32 ret + 6 (7) 7 (8) 9 (6) 6 ret, strik omslaget ret 
sammen med næste maske og strik 4 (5) 6 (6) 7 (4) 4 ret. 
Vend, slå om
Næste vrangsidepind: 11 (13) 14 (15) 17 (11) 11 vrang, 26 (26) 
26 (28) 28 (30) 32 vrang, 6 (7) 7 (8) 9 (6) 6 vrang, strik 
omslaget drejet vrang sammen med næste maske, 4 (5) 6 
(6) 7 (4) 4 vrang, vend, slå om.

Retsiden: 11 (13) 14 (15) 17 (11) 11 ret, 26 (26) 26 (28) 28 
(30) 32 ret, 11 (13) 14 (15) 17 (11) 11 ret, strik omslaget og 
retmasken ret sammen, strik p færdig.
Vrangsiden: 13 (15) 16 (17) 19 (19) 19 vrang, 26 (26) 26 
(28) 28 (30) 32 vrang, 11 (13) 14 (15) 17 (11) 11 vrang, strik 
omslaget og vrangmasken drejet vrang sammen, strik p 
færdig.

Strik derefter lige op over alle masker, til arbejdet måler 17 
(17) 17,5 (18) 17,5 (17,5) 18 cm i siderne.
Tag derefter 1 m ud i begge sider på hver retsidepind 
således: Strik de 2 første masker, strik 1 ret i den venstre 
lænke under den nys strikkede maske, strik frem til de 
sidste 2 masker, strik 1 ret i den højre lænke under den 
næste maske og strik de sidste 2 masker. Gentag disse 
udtagninger i alt 3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 gange = 58 (62) 66 (70) 
74 (78) 80 masker. 
Slå derefter 3 masker op i begge sider = 64 (68) 72 (76) 80 
(84) 86 masker. Sæt disse masker til hvile på rundpind nr. 7.

Venstre forstykkehalvdel med V-hals 
Strik nu 13 (15) 16 (17) 19 (19) 19 masker op i ret langs 
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opslagningskanten på den venstre skulder = venstre side 
af ryggen. Strik vendepinde over de 13 (15) 16 (17) 19 (19) 19 
m på samme måde som på ryggen: 

Strik 13 (15) 16 (17) 19 (19) 19 vrang fra vrangsiden. Vend og 
strik 6 (7) 7 (8) 9 (6) 6 ret fra halssiden, vend arbejdet og 
slå om. Strik 6 (7) 7 (8) 9 (6) 6 vrang tilbage. Vend. 

Strik 6 (7) 7 (8) 9 (6) 6 ret, strik omslaget og den næste 
maske ret sammen, strik 4 (5) 6 (6) 7 (4) 4 ret, vend 
arbejdet og slå om. Strik 11 (13) 14 (15) 17 (11) 11 vrang. 

På næste retsidepind strikkes 11 (13) 14 (15) 17 (11) 11 ret, strik 
omslaget og den næste maske ret sammen, strik p færdig 
= 13 (15) 16 (17) 19 (19) 19 m. Strik 1 p vrang tilbage. 

I halssiden strikkes lige op, til der er strikket 6 pinde efter 
skulderlinjen. I halssiden tages nu 1 maske ud på hver 4. 
p på samme måde som i ærmegabene 1 (2) 2 (2) 2 (2) 1 
gange og på hver 2. p 12 (11) 11 (12) 12 (13) 15 gange = 26 
(28) 29 (31) 33 (34) 35 masker. 

Samtidig, fra ærmegabet måler 17 (17) 17,5 (18) 17,5 (17,5)18 
cm fra skulderlinjen, tages 1 maske ud i ærmegabet på 
hver 2. pind 3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 gange og derefter slås 3 m 
op på den følgende retsidepind = 32 (34) 36 (38) 40 (42) 
43 m. Læg forstykket til side.

Højre forstykkehalvdel med V-hals
Strik 13 (15) 16 (17) 19 (19) 19 m op i ret langs 
opslagningskanten på den højre skulder = højre side af 
ryggen. Strik vendepinde over de 13 (15) 16 (17) 19 (19) 19 m 
på samme måde som på ryggen: 

Strik 6 (7) 7 (8) 9 (6) 6 masker vrang fra vrangsiden. Vend, 
slå om og strik 6 (7) 7 (8) 9 (6) 6 ret. Strik 6 (7) 7 (8) 9 (6) 
6 vrang, strik omslaget og den næste maske drejet vrang 
sammen, strik 4 (5) 6 (6) 7 (4) 4 rang, vend arbejdet og slå 
om.

Strik 11 (13) 14 (15) 17 (11) 11 ret. På næste vrangsidepind 
strikkes 11 (13) 14 (15) 17 (11) 11 vrang, strik omslaget og den 
næste maske drejet vrang sammen, strik pinden færdig = 
13 (15) 16 (17) 19 (19) 19 m. Strik 1 pind ret og 1 pind vrang. 
I halssiden strikkes lige op, til der er strikket 6 pinde efter 
skulderlinjen. I halssiden tages nu 1 maske ud på hver 4. 
p på samme måde som i ærmegabene 1 (2) 2 (2) 2 (2) 1 
gange og på hver 2. p 12 (11) 11 (12) 12 (13) 15 gange = 26 
(28) 29 (31) 33 (34) 35 masker. 

Samtidig, fra ærmegabet måler 17 (17) 17,5 (18) 17,5 (17,5) 18 
cm fra skulderlinjen, tages 1 maske ud i ærmegabet på hver 
2. pind 3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 gange og derefter slås 3 m op på 
den følgende retsidepind = 32 (34) 36 (38) 40 (42) 43 m.

Krop
Fortsæt nu over alle masker på rundpind nr. 7 således: 
Strik højre forstykkes 32 (34) 36 (38) 40 (42) 43 m, slå 8 
(8) 8 (8) 8 (8) 10 m op til ærmegabet, strik ryggens 64 (68) 
72 (76) 80 (84) 86 m, slå 8 (8) 8 (8) 8 (8) 10 m op til det 
andet ærmegab og strik venstre forstykkes 32 (34) 36 (38) 
40 (42) 43 m = 144 (152) 160 (168) 176 (184) 192 m. Fortsæt 
frem og tilbage i glat, til der er strikket 37 (38) 39 (40) 41 
(42) 43 cm fra ærmegabene.

Skift til p nr. 6 og strik rib (skiftevis 1 ret og 1 vrang), idet der 
tages 1 m ind midt bag på den 1. p. Når ribkanten måler 5 
cm, lukkes m af i rib på den 10. p.

For- og halskant: Med rundpind nr. 6 strikkes ca. 63 (65) 
69 (71) 75 (77) 81 m + 77 (81) 85 (89) 93 (97) 101 m + 63 
(65) 69 (71) 75 (77) 81 m op langs højre forstykkes forkant, 
halsudskæringen samt venstre forstykkes forkant. Der 
strikkes 3 m op for hver 4 pinde og 1 m i hver m langs 
ryggens halskant. Maskeantallet skal være ulige. Strik 
frem og tilbage i rib, idet der begyndes på vrs med 1 km, 1 
ret, * 1 vrang, 1 ret, gentag fra * og slut med 1 km. På den 
5. p strikkes 5 knaphuller jævnt fordelt op til V-halsens 
begyndelse. 1 knaphul: Luk 2 m og slå på den følgende 
vrangsidepind 2 nye m op over hvert hul og fortsæt i rib 
som før. Luk m af i rib på den 10. p.

Ærmer
Med p nr. 6 strikkes fra midten af de 8 (8) 8 (8) 8 (8) 10 
m i ærmegabet 4 (4) 4 (4) 4 (4) 5 m op, strik 30 (30) 32 
(32) 34 (34) 36 m op langs ærmegabet (ca. 3 m for hver 
4 pinde) frem til skuldersømmen, strik 30 (30) 32 (32) 34 
(34) 36 m op langs den anden side af ærmegabet og slut 
med 4 (4) 4 (4) 4 (4) 5 m i ærmegabet frem til midten = 68 
(68) 72 (72) 76 (76) 82 m. Sæt et mærke på hver side af de 
midterste 12 m = 6 m på hver side af skuldersømmen. Strik 
frem og tilbage i glat i vendepinde:
 
1. p Rts: Strik frem til og med de 12 midtermasker + 2 m, 
vend og slå om.

2. p Vrs: Strik 16 vrang, vend og slå om.

3. p Rts: Strik 16 ret, strik omslaget og næste m ret 
sammen, 1 ret, vend og slå om.

4. p Vrs: Strik 18 vrang, strik omslaget og næste m drejet 
vrang sammen, 1 vrang, vend og slå om.
Gentag 3. og 4. p, idet der strikkes 1 sammenstrikning + 1 m 
mere med for hver vending, til der er vendt i alt 11 gange = 
der strikkes nu over i alt 44 m i midten af arb.
Derefter strikkes der yderligere 1 m mere med for hver 
vending, altså 1 sammenstrikning + 2 m, til der strikkes over 
alle m. Saml arb under armen, idet der sættes et mærke i 
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midten (= omgangens begyndelse) mellem de 8 (8) 8 (8) 8 
(8) 10 m i ærmegabet = 68 (68) 72 (72) 76 (76) 82 m. 

Fortsæt rund i glat, idet der tages 1 m ind på hver side af 
omgangens begyndelse på hver 8. omg 8 gange = 52 (52) 
56 (56) 60 (60) 66 m. Strik videre i glat, til ærmet måler 40 
(40) 41 (41) 42 (42) 43 cm fra ærmegabet. Skift til rundpind 
nr. 6 og strik rib, idet der på den 1. omg tages 18 (18) 20 
(20) 22 (22) 24 m jævnt ind = 34 (34) 36 (36) 38 (38) 42 m. 
Luk m af i rib på den 10. omg.

Sy knapperne i venstre forkant.
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