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Agnete er en lille cardigan i vævestrik. Det 
vævestrikkede mønster gør cardiganen dejlig 
blød og tyk, så den også er velegnet som den 
yderste trøje til køreture. Og vævestrik er 
sjovt og vanedannende at strikke.
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Materialer
Pernilla fra Filcolana
Fv A: 50 (50) 100 (150) 200 g i farve 827 (Dijon)
Fv B: 50 (50) 100 (150) 200 g i farve 977 (Marzipan)
Rundpind 3 mm og 3,5 mm, 60 cm 
Markører eller kontrastfarvet tråd
6 (7) 7 (7) 7 knapper, 10-12 mm diameter

Størrelser
1 mdr/56 cl (6 mdr/68 cl) 1 år/80 cl (2 år/92 cl) 4 
år/104 cl

Mål
Passer til brystvidde: 38-40 (40-43) 43-45 (47-50) 
52-55 cm
Overvidde: 41 (44) 46 (51) 56 cm
Hel længde: 22 (25) 28 (31) 36 cm
Ærmelængde: 11 (14) 17 (20) 22 cm

Strikkefasthed
25 m og 36 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10 
cm.

Særlige forkortelser
Llr (indtagning): Tag 2 ret løs af, 1 ad gangen, flyt 
maskerne tilbage på venstre pind og 
strik dem drejet ret sammen.
1 la gb: Tag 1 m vrang løs af med garnet bag arbej-
det.
1 la gf: Tag 1 m vrang løs af med garnet foran arbej-
det.
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På første pind fra vrangsiden efter raglan-udtagnin-
gerne strikkes de 3 raglan-m fra ret, herefter strikkes 
den første og den sidste af de 3 m med i vævestrik-
mønsteret. 

Vævestrikmønsterets første pind startes forskellige 
steder i mønsteret på de forskellige størrelser. Herun-
der angives, hvordan mønsteret (Pind 1 fra diagram) 
startes op på de forskellige størrelser. Herefter strik-
kes mønsteret som angivet i diagram, hvor de nye 
masker fra udtagningerne strikkes med i mønsteret.
Bemærk, at første og sidste m på pinden er kantma-
sker og altid strikkes r. Ligeledes strikkes den centrale 
m i raglan udt altid r, og den bliver dermed aldrig en 
del af vævestrikmønsteret.

Str. 1 mdr: 
3.p (retsiden): 1 r, *[1 la gb, 3 r] gentag [ ] til 1 m 
før markøren, 1 la gb, raglan-udt*, strik fra * til * i 
alt 4 gange, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb, 1 r.

Str. (6 mdr) 12 mdr:
3.p (retsiden): 2 r, *[1 la gb, 3 r] gentag [ ] til 2 m 
før markøren, 1 la gb, 1 r, raglan-udt, 1 r*, strik fra * 
til * i alt 4 gange, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb, 2 r.

Str. (2 år) 4 år:
3.p (retsiden): 3 r, *[1 la gb, 3 r] gentag [ ] til 3 m 
før markøren, 1 la gb, 2 r, raglan-udt, 2 r, strik fra * 
til * i alt 4 gange, [1 la gb, 3 r] 2 gange, 1 la gb, 3 r.

På næste p (vrangsiden), strikkes de 3 m omkring 
raglan-udt ret, mens de øvrige strikkes i mønster.
Fortsæt i mønster og tag samtidig ud til raglan på 
hver 2. pind (dvs. hver pind fra retsiden) i alt 13 (14) 
15 (17) 20 gange. Husk at den første og sidste m på 
pinden er kantmasker og strikkes r. Slut med en pind 
fra vrangsiden efter den sidste udtagning = 163 (181) 
189 (215) 239 m på pinden.

Del arbejdet i ærmer og krop således (retsiden): Strik 
i mønster til markøren, fjern markøren, strik 1 m 
(raglan-m), sæt de næste 35 (39) 41 (47) 53 m på 
en maskeholder til ærme, slå 3 (3) 3 (3) 3 m nye m 
op under ærmet, fjern markøren, strik i mønster over 
ryggens 44 (48) 50 (56) 62 m, fjern markøren, strik 
1 m (raglan-m), sæt de næste 35 (39) 41 (47) 53 m 
på en maskeholder til ærme, slå 3 (3) 3 (3) 3 m nye 
m op under ærmet, fjern markøren, strik i mønster 
pinden ud = 99 (109) 113 (127) 139 m på pinden til 
kroppen. 
Raglan-m og de nye m under ærmet strikkes med i 
mønsteret. Den midterste m under ærmet kan evt. 
strikkes r på alle pinde.

Strik lige ned i vævestrikmønster til arb måler 14 (17) 
19 (21) 24 cm fra under ærmet eller er 1 cm kor-
tere end den ønskede længde. Slut med en pind fra 
vrangsiden i fv B. Bryd fv B. Skift til pind 3 mm. Strik 
3 pinde r med fv A og luk af i r på næste p (vrangsi-
den).

Arbejdsgang
Agnete strikkes oppefra og ned og frem og tilbage. 
Bærestykket formes af raglanudtagninger. Ærmerne 
strikkes frem og tilbage i samme mønster som krop-
pen og sys langs ærmesømmen. Der strikkes kanter 
på langs begge forkanter med knaphuller i den højre 
kant.

Diagrammet viser mønsteret fra retsiden og læses fra 
højre mod venstre på pinde fra retsiden (ulige pinde) 
og fra venstre mod højre på pinde fra vrangsiden (lige 
pinde).

Mønstergentagelsen strikket frem og tilbage:
Pind 1 (retsiden) – med fv B: *1 la gb, 3 r*, gen-
tag fra * til *.
Pind 2 (vrangsiden) – med fv B: *3 r, 1 la gf*, 
gentag fra * til *.
Pind 3 – med fv A: *2 r, 1 la gb, 1 r*, gentag fra * 
til *.
Pind 4 – med fv A: *1 r, 1 la gf, 2 r*, gentag fra * 
til *.

Bærestykke
Slå 59 (69) 69 (79) 79 m op på rundp 3 mm med fv 
A. 
1.p (retsiden): 10 (12) 12 (14) 14 r, sæt markør, 
10 (12) 12 (14) 14 r, sæt markør, 18 (20) 20 (22) 22 
r, sæt markør, 10 (12) 12 (14) 14 r, sæt markør, 11 
(13) 13 (15) 15 r.
2.p (vrangsiden): Strik alle m r.
Skift til p 3,5 mm og begynd at strikke vævestrik-
mønster og raglan-udt. Alle raglan-udt strikkes lige 
efter markøren som følger: Fjern markør, strik (1 r, 
sæt markør, slå om, 1 r) i næste m. 
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Ærmer
Sæt de 35 (39) 41 (47) 53 m fra ærmet tilbage på en 
pind 3,5 mm. Med den fv, der passer med den næste 
pind i vævestrikmønsteret slås 3 nye m op i begyn-
delsen af pinden, strik i vævestrik over ærmets m, og 
slå 2 nye m op i slutningen af pinden = 40 (44) 46 
(52) 58 m. Ærmet strikkes nu frem og tilbage i væve-
strikmønsteret. 
Den første og sidste m på pinden strikkes altid i den 
fv, der strikkes med (dvs. udenfor vævestrikmønste-
ret).

Strik lige ned i vævestrik med fv A og fv B til arb 
måler 3 (3) 3 (3) 3 cm fra under ærmet. Strik indtag-
ninger fra retsiden ved at strikke 2 r sm efter første 
m og llr før sidste m på pinden. Tag ind på hver 2. cm 
i alt 2 (3) 3 (3) 3 gange = 36 (38) 40 (46) 52 m på 
pinden.

Strik lige ned i mønster til ærmet måler 11 (14) 17 
(20) 22 cm eller er 1 cm kortere end den ønskede 
længde. Slut med en pind fra vrangsiden i fv B. Bryd 
fv B.
Skift til pind 3 mm og strik 3 pinde r med fv A. Luk r 
af på næste p (vrangsiden).

Strik det andet ærme magen til det første.

Knaphulskant
Strik m op langs højre forkant med fv A og pind 3 
mm. Begynd fra bunden og strik 1 m op per ret-rille. 
Den følgende placering af knaphullerne passer, hvis 
maskeantallet er ca. 55 (61) 71 (75) 83 m, hvis ikke 
placeres de 6 (7) 7 (7) 7 knapper jævnt over forkan-
ten, hvor knaphullet i top og bund placeres 3-5 m fra 
kanten.
1.p (vrangsiden): 1 la gf, 4 (2) 4 (3) 4 r, *slå om, llr, 
7 (7) 8 (9) 10 r*, gentag fra * til * i alt 5 (6) 6 (6) 6 
gange, slå om, llr, 3 (2) 4 (3) 4 r.
2.p (retsiden): 1 la gf, strik r pinden ud.
3.p: 1 la gf, strik r pinden ud. 
4.p: 1 la gf, strik r pinden ud.
Luk alle m af i r.

Knapkant
Strik m op langs venstre forkant med fv A og pind 3 
mm. Begynd fra toppen og strik tilsvarende 1 m op 
per retrille (ca. 55 (61) 71 (75) 83 m) med fv A og 
pind 3 mm.

Strik 4 pinde således: 1 la gf, strik r pinden ud.
Luk af i r på næste pind (vrangsiden). 
 
Montering
Sy knapperne i langs venstre forkant ud for knaphul-
lerne. Sy ærmerne sammen langs ærmesømmen med 
madrassting. Sy ærmegabshullet sammen.
Hæft alle ender.
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ret med fv A på retsiden, vrang med fv A på vrangsiden

vrang med fv A på retsiden, ret med fv A på vrangsiden

vrang med fv B på retsiden, ret med fv B på vrangsiden

ret med fv B på retsiden, vrang med fv B på vrangsiden

1 la gb med fv A på retsiden, 1 la gf med fv A på vrangsiden

1 la gb med fv B på retsiden, 1 la gf med fv B på vrangsiden

mønstergentagelse - markeret boks

Diagram


