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

Personlig brystvidde 
cm: 76 84 92 100 110 118 128

Blusens overvidde, 
cm: 89 94 99 106 115 125 136

Forbrug, ngl.:  11 12 12 13 13 14 15

Vejledende pinde: 4 mm (40, 80/100 cm) og 5 mm (40, 80/100 cm)

Tilbehør: 7 knapper str. ca. 30 mm., 4 maskemarkører, to hjælpesnore eller ærmesikkerhedsnåle og en
hjælpepind eller sikkerhedsnål.

Kvalitet: Mayflower Venezia

Strikkefasthed: 17 m pr. 10 cm på pind 5

OM DETTE DESIGN
Rebild Cardigan er en lækker og simpel cardigan. 
Den er strikket oppefra og ned med vendepinde, 
skulderudtagninger og opsamling af masker ved ærmerne, 
så du slipper for sammensyninger. Ærmerne har et fint 
mønster med drejet rib, og slutter i ballonfacon. Derudover 
er der flere små detaljer ved Rebild Cardigan, som gør 
den til sin helt egen. 

Cardiganen gør sig godt både med og uden knapper, og 
knaphullerne syes i efter arbejdet er færdigt, så du kan 
vente med at tage beslutningen til du prøver den på.

Lav en strikkeprøve inden du går i gang, så du kan finde 
de pinde, der giver dig den rette strikkefasthed. Læs 
opskriften igennem før du går igang, og tilpas endelig 
længden på cardiganen og ærmerne, så de passer 
præcis til dens kommende ejer. Når du er færdig med 
arbejdet, anbefales det at vaske den efter anvisningen på 
garnet og tørre liggende, for at undgå at (tyngden især i 
ærmerne) trækker den længere end det er tiltænkt.

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
Glatstrik: r på retsiden, vr på vrangsiden.
r h-udt: højreudtagning på retsiden: Saml lænken op 
imellem de to masker bagfra og strik lænken r.
r v-udt: venstreudtagning på retsiden: Saml lænken op 
imellem de to masker forfra og strik dr r.
vr h-udt: højreudtagning på vrangsiden: Saml lænken op 
imellem de to masker forfra og strik dr vr
vr v-udt: venstreudtagning på vrangsiden: Saml lænken 
op imellem de to masker bagfra og strik vr.
Rib på retsiden: *1 dr r, 1 vr*
Rib på vrangsiden: *1 r, 1 dr vr* som m anviser.

OPSKRIFT
Slå 75 (75) 83 (83) 83 (91) 91 m op på pind 4. Strik 4 cm rib 
frem og tilbage.

Skift til pind 5.
Nu skal du sætte mm i arbejdet så du bliver klar til 
raglanudtagninger og vendepinde på følgende måde:

Pind 1 (ret)
Strik 11 (11) 13 (13) 13 (15) 15 m r og sæt en mm. Strik en 
raglanstribe (vr, dr r, vr, dr r, vr, dr r, vr, dr r, vr, dr r, vr) sæt 
en mm, strik 31 (31) 35 (35) 35 (39) 39 m r (rygstykket) og 
sæt en mm. Strik endnu en raglanstribe (vr, dr r, vr, dr r, vr, 
dr r, vr, dr r, vr, dr r, vr) sæt en mm og strik 2 m r. 
Selvom du ikke er nået hele vejen rundt skal du nu vende 
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dit arbejde og strikke tilbage. Jeg anbefaler metoden 
German shortrows.

Vend og strik (pind 2) vr tilbage. Henover raglanstriben 
på vrangsiderne strikkes disse (r, dr vr, r, dr vr, r, dr vr, r, dr 
vr, r, dr vr, r), strik til du har strikket 2 m forbi den sidste 
mm, og vend dit arbejde igen. Sådan fortsætter du med 
vendepinde, hvor du strikker 2 m forbi sidste vending 
og vender arbejdet, samtidig med, at du nu fra pind 3 
begynder at lave udtagninger.
Fortsæt med at lave vendepinde indtil du ikke kan lave 
flere. Herefter strikker du frem og tilbage over alle masker.
Fra pind 3 og frem skal der tages 4 udtagninger på hver 
pind på følgende måde:

Udtagninger
Retpinde: Strik til første mm og lav en r h-udt lige inden 
mm. Strik derefter
hen over ribtriben og strik forbi mm. Herefter laver du en r 
v-udt.
Vrangpinde: Strik til første mm og lav en vr h-udt lige inden 
mm. Strik derefter hen over ribstriben i rib og strik forbi 
mm. Herefter laver du en vr v-udt.

Der skal i alt laves 17 (19) 20 (22) 26 (29) 33 pinde med 
udtagninger. I alt 143 (151) 163 (171) 187 (207) 223 m.

KROP
Flyt de 11 masker fra ribstriben på skulderen over på en 
hjælpetråd og strik de to forstykker og bagstykket hver for 
sig i glatstrik til ærmegabet måler 17 (17) 17 (20) 20 (20) 20 
cm. Herefter strikkes de tre stykker sammen og der
slåes 11 (11) 11 (11) 11 (11) 11 m op imellem for og bagstykke i 
begge sider.

Strik frem og tilbage i glatstrik. I alt 143 (151) 163 (171) 187 
(207) 223 m. Sæt en mm der følger med ned, midt under 
ærmegabene, og strik frem og tilbage i glatstrik.
Når arb måler 15 (16) 17 (15) 16 (17) 17 cm målt fra 
ærmegabet, begynder du på ribmønsteret på siden af 
blusen således.

TIP: Det er på dette stykke, der skal forkortes eller 
forlænges for at tilpasse modellem. Ribmønsteret og 
ribkanten måler i alt 15 cm.

Pind 1 (retpind): *Strik til to masker før mm. flyt m løst på 
en hjælpepind bag arb og strik en m r. Løft masken tilbage 
på venstre pind og strik den dr r. Flyt mm og løft næste m 
løst over på en hjælpepind foran arb. Strik en m vr, løft m 
fra hjælpepinden tilbage på venstre pind og strik den r.* 
Strik til næste mm og gentag ** 1 gang.

Pind 2 (vrangpind): * Strik vr til tre masker før mm. flyt 

m løst på en hjælpepind foran arb og strik en m vr. Løft 
masken tilbage på venstre pind og strik den så den passer 
til ribmønsteret der vokser frem. Husk at strikke (r, dr vr) på 
vrangsiden. Strik de næste to m så de følger ribmønsteret 
og løft næste m løst over på en hjælpepind bag arb. Strik 
en m så den følger mønsteret, løft m fra hjælpepinden 
tilbage på venstre pind og strik den vr.* Strik til næste mm 
og gentag **.

TIP: De to almindelige r m der støder op imod ribmønsteret 
skal nu for hver omgang flyttes en m til siden og disse 
kalder vi flyttemasker (fm).

Pind 3 – 15: *Strik glatstrik frem til en maske før sidste fm. 
Strik ribmønster og fm som pind 1 på retsiden og pind 2 på 
vrangsiden.*

Når der er strikket 15 pinde med ribmønster, skal der 
strikkes rib med dr r henover hele arbejdet. Følg maskernes 
anvisning (tilpas evt. hvis det ikke passer imellem de to 
ribmønstre ved at strikke to m sm) Strik ribben 8 cm.

Luk af med italiensk aflukning.

ÆRMER
Saml de 11 m fra hjælpesnoren op på pind 5 og saml 
yderligere 29 (29) 29 (39) 39 (39) 39 (39) m op på begge 
sider og 11 m under armen. I alt 80 (80) 80 (100) 100 (100) 
100 (100) m.

Strik rundt i glatstrik og fortsæt med ribstrik som m anviser 
henover ribstriben indtil arbejdet måler 28 (29) 30 (29) 31 
(31) 31 cm målt på undersiden af ærmet.

TIP: Det er her, mens du strikker glatstrik, du kan forkorte 
eller forlænge ærmet.

Nu skal du begynde at udvide ribstribens bredde på 
følgende måde. De to almindelige r m der støder op imod 
ribstriben skal nu for hver omgang flyttes en m til siden og 
disse kalder vi flyttemasker (fm):

*Strik til du kommer til 2 m før ribstriben og 1 m før fm. 
Flyt den næste m over på en hjælpepind og placer bag 
arbejdet. Strik fm r. Strik m fra hjælpepinden så den passer 
med ribmønsteret i ribstriben. (på første pind dr r) Strik 
henover ribstriben som m anviser og når du kommer til fm 
på den anden side flyttes denne over på en hjælpepind og 
placeres foran arbejdet. Strik næste m så det passer med 
ribmønsteret i ribstriben. (på første pind dr r) og strik fm 
fra hjælpepinden r.*

Strik ret til du igen er 1 m før fm og gentag **. Sådan gør 
du indtil ribmønsteret mødes på undersiden af ærmet.



Når alle masker er rib, skal du halvere antallet af masker 
og strikke ærmeribben. Det gøres ved at strikke 2 m sm 
skiftevis r og vr . 40 (40) 40 (50) 50 (50) 50 m

TIP: På den pind hvor maskeantallet halveres skal r masken 
ikke strikkes drejet. Dette giver den flotteste overgang til 
ribben.

Herefter skiftes til pind 4 og strikkes rib (dr r, vr) 6 cm. Slut 
af med italiensk aflukning og hæft enderne.

Næste ærme strikkes magen til.

KNAPSTOLPER
Langs kanten på arbejdet på kroppen skal der nu samles 
masker op på pind 5. Saml 4 m op på 5 strikkede pinde. 
På denne måde kan du tilpasse længden af din cardigan 
uden at dine knapstolper bliver for korte eller for lange.

Højre side:
Saml m op nede fra bunden af blusen og op mod 
halskanten således at den første strikkede pind bliver på 
vrangsiden.

Pind 1: Strik rib (1r, 1dr vr)
Pind 2: Strik rib (1dr r, 1 vr - som m anviser)

Fortsæt med rib indtil ribben måler 4 cm. Luk af med 
italiensk aflukning (du er en mester til teknikken, når du er 
færdig med din Rebild Sweater).

Venstre side:
Saml m op oppe fra halskanten og ned mod bunden 
således at den første pind strikkes på vrangsiden. Strik rib 
som højre side til arb måler 4S cm. Luk af med italiensk 
aflukning.

KNAPPER OG KNAPHULLER
Knaphullerne er syet i knapstolpen efter knapstolperne er 
strikket. 

Lav 7 knaphuller (Eller det antal der passer til længden på 
din cardigan) jævnt fordelt på den venstre knapstolpe.

Sy 7 knapper (Eller det antal der passer til længden på 
din cardigan) i den højre knapstolpe så de passer med 
knaphullerne.

Hæft alle ender.

Når cardiganen er færdig og enderne hæftet, skal den 
vaskes og tørres under pres, så ribkanten ikke ruller.

VENEZIA FV  16


