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Side 2

KATINKA CARDIGAN

OM DETTE DESIGN
Stilren cardigan i fyldigt og blødt garn, som strikkes 
nedefra og op i glatstrik med kanter i perlestrik. Rygstykke, 
forstykker og ærmer strikkes hver for sig. Forstykkerne 
strikkes sammen med rygstykket, og ærmerne sys på til 
sidst. I hver side kommer en høj slids på 15 cm. Den høje 
krave strikkes også i perlestrik. 

Bemærk: Ønsker du at strikke modellen længere end 
angivet ovenfor, skal der bruges mere garn.

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

BESKRIVELSER
Kædekantmasker (km): Den første m på alle p tages vr løs 
af med garnet foran m, og den sidste m strikkes r.

Høj perlestrik:
1. p: Skiftevis 1 r og 1 vr.
2. p: Strik som m viser.

3. p: Skiftevis 1 vr og 1 r.
4. p: Strik som m viser.
Gentag disse 4 p.

Glat: R på rts, vr på vrs.

OPSKRIFT
Ryg
Slå 68 (74) 82 (88) 96 (102) 108 m op på p 6 mm og strik 
høj perlestrik: 1 km, 66 (72) 80 (86) 94 (100) 106 m i høj 
perlestrik og slut med 1 km. 

Når arb måler 5 cm (= 14 p), strikkes videre således: 1 km, 8 
m i høj perlestrik, 50 (56) 64 (70) 78 (84) 90 m i glat, 8 m i 
høj perlestrik og slut med 1 km. Fortsæt lige op med denne 
maskefordeling, indtil arb måler 30 cm (alle str – eller 
ønsket længde). Luk nu de yderste 8 m i begge sider til 
ærmegab = 52 (58) 66 (72) 80 (86) 92 m. Strik videre i glat 
over alle m og km i siderne. 

Når ærmegabet måler 17 (18) 19 (20) 21 (22) 23 cm, 
sættes de midterste 16 (18) 20 (22) 24 (26) 28 m på en 
maskeholder til halsudskæring, og hver side strikkes 
færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 
2 m og 1 x 1 m. Når ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) 22 (23) 
24 cm, sættes de resterende 15 (17) 20 (22) 25 (27) 29 m på 
en maskeholder til skulder. 

Strik den anden side modsat.

Venstre forstykke 
Slå 43 (46) 50 (53) 57 (60) 63 m op på p 6 mm og strik høj 
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Str. XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

Personligt brystmål 
cm: 76 84 92 100 110 118 128

Arbejdets overvidde, 
cm: 85 92 102 110 120 127 135

Hel længde cm: 48 49 50 51 52 53 54

Forbrug, ngl.:  10 10 11 11 12 12 13

Pinde: Pind 5 og 6 mm

Tilbehør: Maskemarkør

Kvalitet: Mayflower Rimini

Strikkefasthed: 16 m og 26 p i glat på p 6 mm = 10 x 10 cm

Husk:
Du kan altid finde de nyeste versioner af Mayflowers opskrifter på vores hjemmeside. I nogle tilfælde kan 
vi lave ændringer eller tilføjelser til en opskrift. Hvis du er i tvivl om noget i denne opskrift, bør du hente 
opskriften igen på Mayflower.dk, da der kan være kommet en nyere version.
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perlestrik: 1 km, 41 (44) 48 (51) 55 (58) 61 m i høj perlestrik 
og slut med 1 km. 
Når arb måler 5 cm = 14 p, strikkes videre således: 1 km, 
8 m i høj perlestrik, 25 (28) 32 (35) 39 (42) 45 m i glat, 8 
m i høj perlestrik og slut med 1 km. Fortsæt lige op med 
denne maskefordeling, indtil arb måler 30 cm (alle str 
– eller ønsket længde). Luk de første 8 m i højre side til 
ærmegab = 35 (38) 42 (45) 49 (52) 55 m. Fortsæt med km 
i ærmegab og forkant som før. 

Når ærmegabet måler 13 (14) 15 (16) 17 (18) 19 cm, sættes 
de sidste 7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 m i venstre side på en 
maskeholder til halsudskæring. Luk derefter yderligere 
til hals på hver 2. p for 1 x 4 m,  1 x 3 m, 2 x 2 m og 2 x 1 
m. Strik derefter 2 p uden aflukninger. Strik de resterende 
15 (17) 20 (22) 25 (27) 29 skuldermasker sammen med de 
modsvarende skuldermasker på ryggen: Læg p med m sm 
r mod r og strik m sm i r med 1 m fra hver p. Luk samtidig 
af.

Højre forstykke
Strikkes magen til det venstre - blot spejlvendt.

Ærmer
Strikkes på strømpep eller magic loop i p 6 mm. Slå 34 
(36) 38 (40) 42 (44) 46 m op og strik 5 cm = 14 omg rundt 
i høj perlestrik og fortsæt derefter i glat. Sæt en mm ved 
omgs begyndelse og tag på den 1. omg 1 glat 1 m ud på 
hver side af omgangsmærket således: Strik 1 m, strik 1 dr r i 
lænken mellem m, strik frem til den sidste m på omg, strik 1 
dr r i lænken mellem m og strik den sidste m. Gentag disse 
udtagninger på hver side af omgangsmærket på hver 10. 
omg i alt 5 gange og derefter på hver 8. omg i alt 8 gange 
= 60 (62) 64 (66) 68 (70) 72 m. 
Når ærmet måler 44 (44) 45 (45) 46 (46) 47 cm, deles det 
ved omgangsmærket, og der strikkes yderligere 5 cm frem 
og tilbage i glat. Når ærmet måler i alt 49 (49) 50 (50) 51 
(51) 52 cm, lukkes alle m af. 

Strik det andet ærme magen til.

Krave
Med p 5 mm strikkes fra højre forkant de ventende 7 (8) 
9 (10) 11 (12) 13 m, strik 18 m op langs halsudskæringen 
frem til skulderen, strik 6 m op + de ventende 16 (18) 20 
(22) 24 (26) 28 m + 6 m op langs ryggens halsudskæring 
og derefter 18 m op langs halsudskæringen på venstre 
forstykke samt de ventende 7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 m i 
forkanten = i alt 78 (82) 86 (90) 94 (98) 102 m. 

Strik frem og tilbage i høj perlestrik, idet maskefordelingen 
fortsættes fra forkanterne. Tag evt. 1 m ind eller ud på 
den første pind, så perlestrikken kommer til at passe med 
forkanternes perlestrik begge steder. 

Strik lige op, indtil kraven måler 10 cm og luk alle m løst 
af. Fold kraven halvt om til vrangen og sy den fast langs 
indersiden af halsudskæringen med elastiske sting. Sy 
forkanterne på kraven sammen så usynligt som muligt.

Montering
Sy ærmerne i ærmegabene, så aflukningskanten på 
ærmerne passer ind i de lodrette ærmegab. Sy de åbne 
5 cm på ærmerne fast langs aflukningen i bunden af 
ærmegabene. I sidesømmene lades de nederste 15 cm stå 
åbne til slidser, og resten af sidesømmene sys sammen op 
til ærmegabene.

RIMINI, FV 9


