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Side 2

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

Brystvidde cm: 76 84 92 100 110 118 128

Overvidde, cm: 88 93 99 105 110 118 126

Hel længde cm: 53 54 55 56 57 58 59

Forbrug Easy Care, 
ngl.:  

5 6 7 7 8 9 10

Forbrug Super Kid 
Silk, ngl.:  

4 4 5 6 6 7 8

Pinde: Rundpinde nr. 3½ (80 cm) og 4½ (40 og 80 cm), samt strømpepinde nr. 3½ og 4½

Kvalitet: Mayflower Easy Care Tweed OG Mayflower Super Kid Silk

Strikkefasthed: 21 m i glatstrikning med dobbeltgarn på p 4½ = 10 cm

OM DETTE DESIGN
OBS: Hele trøjen strikkes i dobbelt garn, med 1 tråd af hver 
kvalitet.

Liva Cardigan er strikket oppefra og ned. Opslagningen er 
ryg og ærmer, med udtagninger midtfor til halsudskæring.

Denne cardigan har et elegant hulmønster på ærmerne, 
som giver et feminint udtryk. Konstruktionen oppefra og 
ned giver dig mulighed for let at tilpasse længden på 
både ærmer og bluse, så du får en cardigan, der passer til 
lige præcis den, du strikker den til. 

Halsudskæringen bliver formet af udtagninger på 
forstykkerne, så den sidder behageligt, både åbnet og 
lukket. Ærmerne strikkes med indtagninger gennem hele 
ærmet, så de gradvist bliver smallere, og på den måde 
former sig efter armen.

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
Udt. ret til højre: Stik venstre p ind under lænken mellem 
to m bagfra og strik lænken r.
Udt. ret til venstre: Stik venstre p ind under lænken mellem 
to m forfra og strik lænken drejet r.
Udt. vrang til højre: Stik venstre p ind under lænken 
mellem to m bagfra og strik lænken vr.
Udt. vrang til venstre: Stik venstre p ind under lænken 
mellem to m forfra og strik lænken drejet vr.

OPSKRIFT
Slå på rundp 4½, 72 (74) 80 (82) 84 (88) 90 m. Sæt 
følgende markører på 1. p (vrangsiden): Strik 2 vr, markør, 3 
vr (raglan), markør, 9 (9) 11 (11) 11 (13) 13 vr = ærme, markør, 
3 vr (raglan), markør, 38 (40) 42 (44) 46 (46) 48 vr, markør, 
3 vr (raglan), markør, 9 (9) 11 (11) 11 (13) 13 vr = ærme, 
markør, 3 vr (raglan), markør, 2 vr.

Strik frem og tilbage i glatstrikning og med mønster efter 
diagram på ærmerne, samt med udtagninger således:
 
2.p: (retsiden): 1 r, 1 udt ret til højre * strik r til markør, udt 
ret til højre, flyt markør, 3 r, flyt markør, udt ret til venstre * 
Gentag fra * til * i alt 4 gange, strik ret til sidste m, udt ret 
til venstre, 1 r. (Husk at strikke mønster efter diagram på 
ærmerne)  
3.p: (vrangsiden): 1 r, vr til sidste m, 1 r.

Gentag 2. og 3. p i alt 11 (11) 11 (12) 13 (14) 15 gange. 

Slå 7 (8) 9 (9) 9 (8) 8 m op i starten af de næste 2 p, men 
læs frem til ***
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Side 3

Kun str. XS (S) M (L) (XL)
Fortsæt raglanudtagningerne på hver 3. p i alt 8 (10) 11 (12) 
12 gange. = 260 (280) 296 (316) 328 m.
Vær opmærksom på at der nu også strikkes 
raglanudtagninger på vrangsiden, se forklaring ovenfor. 

Kun str. XXL (XXXL) 
Fortsæt raglanudtagningerne på hver 2. p i alt 15 (16) 
gange. = 364 (384) m. ***

Nu hviler ærmerne således: Strik til 2 m efter 1. markør, sæt 
ærmets masker til at hvile, som er 1 m efter 2. markør, slå 
8 (8) 10 (10) 12 (12) 14 m op, strik hen til 2 m efter 3. markør, 
sæt ærmets masker til at hvile, som er 1 m efter 4. markør, 
slå 8 (8) 10 (10) 12 (12) 14 m op, strik p hen.

Ryg og forstykker 
Fortsæt i glatstrikning til arb fra delingen måler 27 (28) 28 
(29) 29 (30) 31 (31) cm. Skift til rundp 3½ og strik 8 cm rib 1 
r – 1 vr. Luk af.

Ærmer
Sæt ærmemaskerne på rundp 4½ (40 cm). Start 
midt under ærmet. Strik 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 m op, strik 
ærmemaskerne, og slut med at strikke 5 (5) 6 (6) 7 (7) 
8 m op = 57 (61) 67 (71) 75 (85) 91 m. Marker omgs start. 
Fortsæt i glat med mønster og indtagninger således: 

Tag 1 m ind på hver side af markeringen på hver 11. (9.) 9. 
(7.) 7. (6.) 5. p i alt 10 (11) 12 (14) 15 (17) 19 gange = 37 (39) 43 
(43) 45 (51) 53 m. Strik til ærmet måler 46 cm eller ønsket 
ærmelængde. Skift til strømpepinde nr. 3½ og strik 8 cm 
rib 1 r – 1 vr, men tag på 1. omgang 1 m ind jævnt fordelt.  
Luk af. Strik det andet ærme magen til.

Venstre forkant
Med rundp 3½, strikkes m op langs venstre forstykke, 1 m 
for hver p, men spring hver 4. p over. Strik 7 p rib 1 r – 1 vr. 
Luk af. 

Højre forkant
Strik m op på samme måde, som til venstre. Strik 7 p rib, 
men på 4. p strikkes 6 (6) 7 (7) 7 (8) 8 knaphuller jævnt 
fordelt. Det nederste indenfor 3 m og det øverste med 
afstand til det sidste, der kommer i halskanten, de andre 
jævnt fordelt. Et knaphul strikkes således: slå om, 2 r sm.

Halskant
Strik med rundp 3½, m op langs halsudskæringen, 1 m for 
hver m og 1 m for hver p, men spring hver 4. p over. Strik 7 p 
rib, men strik 1 knaphul over de andre på 4. p. Luk af.   

Montering
Hæft ender og sy knapper i.

Tøj til styling er udlånt af www.voresblikfang.dk

DIAGRAM TÆL UD FRA MIDTEN: 
Diagrambeskrivelser
     = ret på retten og vrang på 
vrangen.
O  = slå om.
/   = 2 r sm
\   = 1 m løs af, 1 r, træk den løse  
m over.

Den røde firkant gentages i 
højden, dvs der startes nye ”hul-
v’er” på hver 10.p hele ærmet 
igennem og fortsættes i siderne 
til der ikke er flere m.

Midten



EASY CARE TWEED FV 438 OG SUPER KID SILK FV 116


