


1776 - Kort cardigan i fletmønster i Mayflower Super Kid Silk. 
Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) XXXXL 

Brystvidde cm: 94 (104) 114 (124) 134 (144) 154 

Længde cm: 55 (56) 57 (58) 59 (60) 61 

Fv. 29, Pastelblå, ngl.: 5 (5) 6 (6) 6 (7) 8 

Pind: 5 

Rundpind 40 cm 4 ½ 

Hjælpepind: 5 

Kvalitet: Mayflower Super Kid Silk. 76 % Kid Mohair, 26 % Silke, 195 m pr. 25 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 27 pinde = 10 cm. I glatstrik. 

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

Det er en god idé at læse hele opskriften igennem, inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
idé at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. Vær OBS! på at dette fletmønster trækker 
sig sammen. 
Fletmønsteret er strikket i glatstrik med 2 retstrikkede kantmasker på alle dele. 

Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: Slå 114(126)138(150)162(174)186 masker op 
på pind nr. 5 og strik 2 cm rib, 1 ret, 1 vrang. 
Gælder alle størrelser. 
2: Strik herefter en retpind (retsiden) hvor der 
tages jævnt ud til 124(136)148(160)172(184)196 
masker. Strik en vrangpind. 
3: Fortsæt i mønster efter diagrammet. 
4: Strik til hele arbejdet måler 54(55)56(57)58(59) 
60 cm fra nederste kant. 
5: Luk de midterste 44(46)48(50)52(54)56 masker 
af til hals og strik hver side færdig for sig. 
6: Luk mod halssiden for 1x2 masker, og luk de 
resterende masker af på én gang. Gælder alle 
størrelser. 
7: Strik den anden side spejlvendt. 

For. 
1: Slå 62(70)76(82)88(94)100 masker op på pind 
nr. 5 og strik rib som på ryggen. 
2: Strik herefter en retpind (retsiden) og tag jævnt 
ud til 68(76)84(90)96(106)112 masker. Strik en 
vrangpind. 
3: Fortsæt i mønster efter diagrammet til hele 
arbejdet måler 44(45)46(47)48(49)50 cm fra 
nederste kant. 
4: Luk herefter til hals for de enkelte størrelser: 
S: 1x11,2x6,1x3,1x2 masker. 
M:1x11, 2x6, 1x3 og 3x2 masker. 
L: 1x11,2x6,2x3,2x2 masker. 
XL: 1x10,2x6,2x3,3x2 masker. 
XXL: 1x12,2x6,1x3,4x2 masker. 
XXXL: 1x14,2x6,2x3,2x2 masker. 
XXXXL:1x16,2x6,4x3,2x2 masker. 
5: Strik lige op til forstykket har samme længde 
som ryggen. 
6: Strik et forstykke magen til men spejlvendt. 

Ærmer. 
1: Slå 42(44)46(48)50(52)54 masker op på pind 
nr. 5 og strik 2 cm rib, 1 ret, 1 vrang. Gælder alle 
størrelser. 
2: Strik herefter en retpind (retsiden) hvor der 
tages jævnt ud til 52(55)58(61)64(67)70 masker. 
Strik en vrangpind. 
3: Strik videre i mønster samtidig med at der 
tages en maske ud i hver side på hver 4. pind til 
94(97)100(106)111(115)120 masker. Der strikkes 
mønster efterhånden som der tages ud. 
4: Strik lige op til hele ærmet fra nederste kant 
måler 48(50)52(54)56(58)60 cm eller ønsket 
længde. Luk løst af. 
5: Strik et ærme magen til. 

Montering. 
1: Sy skuldersømmene. 
2: Sy ærmerne i så de ikke flaner eller strammer. 
3: Sy side- og ærmesømmene. 
4: Strik på rundpind nr. 3 ½ ca. 120 masker op 
hele vejen rundt i halsen. Sørg for at der er lige 
mange masker i højre og venstre halsrunding på 
forstykkerne. 
5: Læg cardiganen i vand og træk den i facon. 

IA 



Diagram lysblå.

Gentag

Beg her

Gentag

= R på retsiden, vr på vrangsiden.

= Sæt 3 m på hjp bag arb, 3 ret, strik m fra hjp ret.

= Sæt 3 m på hjp foran arb, 3 ret, strik m fra hjp r.




