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En snak mellem to dygtige strikkedesignere, 
gav inspirationen til denne cardigan. Rachel 
Søgaard fortæller: ”Da jeg fik idéen til denne 
cardigan, sagde en af mine kolleger  en dygtig 
strikdesigner – at konstruktionen ikke var 
mulig. Det kunne jeg jo ikke have siddende 
på mig, så den måtte bare strikkes. Det var 
kombinationen af glatstrik og retriller liggende 
vinkelret på hinanden, som hun mente var 
umulig. Det burde også i teorien give lidt pro-
blemer, men i praksis fungerer det fantastisk.”
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Materialer
200 (250) 250 (300) g New Zealand lammeuld fra 
Filcolana i farve 950
Rundpind 3 mm. Der strikkes frem og tilbage på pin-
den.
Maskemarkører.
Hæklenål og kontrastgarn til midlertidig opslagning.
4 knapper

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105-
112) cm
Overvidde (målt lige under ærmet): 86 (92) 100 
(108) cm
Ærmelængde (målt under ærmet): 43,5 (45) 46,5 
(48) cm
Hel længde (til skulder): 50 (53) 56 (59) cm

Strikkefasthed
26 m x 38 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm
25 m x 54 p i retriller på p 3 mm = 10 x 10 cm
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Særlige forkortelser
mgf: Med garnet foran arbejdet.
mgb: Med garnet bag arbejdet.
h-udt: Højre udtagning. Løft lænken mellem 2 m op 
bagfra og strik r.
v-udt: Venstre udtagning. Løft lænken mellem 2 m op 
forfra og strik dr r
Centindt (centreret indtagning): Tag 2 m løs af som 
om de skulle strikkes r sm, 1 r, træk de 2 løse m over.
Vendemasker: (German Short Rows) Strik til det 
sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. 
vr løs af med garnet foran masken (mod din selv). 
Før garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller 
væk fra dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en 
dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den 
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som 
arbejdet viser).
Midlertidig opslagning: Hækl et antal lm med kon-
trastgarn (det antal m, der skal slås op plus 3-4 eks-
tra). Bryd garnet. Strik det angivne antal m op med 
det garn, der skal strikkes med. Der strikkes i den 
bageste maskelænke (den lille “perle” på bagsiden af 
lm-rækken). Når maskerne igen skal bruges, trævles 
lm-rækken op, og maskerne sættes på pinden.
Strikkeopslagning: Lav en løkke. *Strik 1 r maske, 
sæt den drejet tilbage på venstre pind*, gentag fra * 
til * ønsket antal masker.
Løkkeopslagning: Lav en ring af garnet, således at 
den lange garnende (med garnnøglet i den anden 
ende) lægges ovenpå den tråd der sidder fast på pin-
den, strik højre pind ind forfra i ringen, stram garnet 
så ringen bliver til en maske. 

Arbejdsgang
Modellen strikkes fra midten af ryggen og op. Herefter 
strikkes videre over hvert forstykke, derefter strikkes 
den øverste del af ryggen og til slut strikkes der m op 
til ærmer.

Ryg
Begynd nederst, midt bag på ryggen.
Slå 17 m op med hestetømmeopslagning over 3 m 
således: Slå 3 m op med strikkeopslagning. *Strik 1 r 
og 1 dr r i første m, strik r pinden ud. Flyt de 3 sidste 
m tilbage på venstre p*, gentag fra * til *, til der er 
17 m på p.

Strik derefter frem og tilbage med hestetømmekant 
over 2 m i hver side, og tag samtidig ud således:
1. p (vrangsiden): 2 vr løs af mgf (= hestetømme), 5 
r, 3 vr, 5 r, 2 r (= hestetømme).
2. p: 2 vr løs af mgf, 5 r, h-udt, 1 r (marker denne 
m), v-udt, 1 r, h-udt, 1 r (marker denne m), v-udt, 5 
r, 2 r. Der er taget 4 m ud.
3. p: 2 vr løs af mgf, 6 r, 5 vr, 6 r, 2 r.
4. p: 2 vr løs af mgf, 6 r, h-udt, 1 r, v-udt, 3 r, h-udt, 
1 r, v-udt, 6 r, 2 r.
5. p: 2 vr løs af mgf, 7 r, 7 vr, 7 r, 2 r.
6. p: 2 vr løs af mgf, 7 r, h-udt, 1 r, v-udt, 5 r, h-udt, 
1 r, v-udt, 7 r, 2 r.
Fortsæt på denne måde, med at tage 1 m ud på hver 
side af hver af de markerede m på hver 2. p (ret-
siden), til der er 115 (123) 131 (139) m glatstrik mel-
lem de markerede m og 62 (66) 70 (74) m retriller på 
hver side plus kantm. (Der er strikket i alt 57 (61) 65 
(69) p med udtagninger). Slut med en p fra vrangsi-
den. 

Højre forstykke
Lad de 115 (123) 131 (139) m plus den markerede m 
i hver side = 117 (125) 133 (141) m hvile, og fortsæt 
over de 64 (68) 72 (76) m i højre side af arbejdet til 
højre forstykke. Strik frem og tilbage i retstrik med 
hestetømmekant i højre side af arbejdet, til der er 
strikket i alt 10 (12) 14 (16) retriller fra delingen. 
Slut med en p fra retsiden, og slå 59 (62) 65 (68) m 
op med midlertidig opslagning i slutningen af denne 
p = 123 (130) 137 (144) m. Fortsæt frem og tilbage 
over alle m (stadig med hestetømmekant i højre 
side), og tag 1 m ud i venstre side (skulder) inden for 
den yderste m på hver 14. (14.) 16. (16.) p 4 gange i 
alt (= 127 (134) 141 (148) m). 
Strik yderligere 7 (13) 11 (17) p lige op (slut med en 
p fra vrangsiden).
Nu skal der strikkes vendepinde for at give forstykket 
mere vidde nederst således: 
Strik fra retsiden, til der er 9 (10) 11 (12) m tilbage 
på p, vend (som forklaret ovenfor). Strik pinden ud.
*Strik, til der er 9 (10) 11 (12) m tilbage før sidste 
vending, og vend*, gentag fra * til *, til der er vendt 
i alt 7 gange. Strik nu 1 p fra retsiden over alle m, og 
husk at strikke begge ben i vendem sammen, når du 
møder dem. Slå 23 (24) 25 (26) m op med løkkeop-
slagning i slutningen af denne p til krave.
Strik 25 p frem og tilbage over alle m, og luk af med 
hestetømmeaflukning fra retsiden, mens der samtidig 
strikkes knaphuller således:
Vend de 2 kantm i højre side af arbejdet, sådan at de 
vender retsiden frem og sidder på venstre p sammen 
med alle øvrige m.
*Strik 1 r, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, flyt de 
2 m tilbage på venstre p, træk garnet bag om arbej-
det*, og gentag fra * til *.
Luk 22 m (alle str.) af på denne måde. Strik knaphul 
således: *2 r, flyt m over på venstre p*, gentag fra * 
til * yderligere 2 gange (den ene er knaphullet). Luk 
de næste 10 m af på samme måde som før, og strik 
yderligere 3 knaphuller med samme afstand. Luk de 

Lav en ring af garnet, således at den lange 
garnende (med garnnøglet i den anden ende) 
lægges ovenpå den tråd der sidder fast på pin-
den, strik højre pind ind forfra i ringen, stram 
garnet så ringen bliver til en maske. 

Løkkeopslagning
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resterende m af med hestetømmeaflukning.

Venstre forstykke
Sæt garnet til de 64 (68) 72 (76) m i venstre side af 
arbejdet til venstre forstykke. Strik frem og tilbage i 
retstrik med hestetømmekant i venstre side af arbej-
det, til der er strikket i alt 10 (12) 14 (16) retriller fra 
delingen. 
Slå 59 (62) 65 (68) m op med midlertidig opslagning, 
og strik videre fra retsiden over de 64 (68) 72 (76) 
m. Strik venstre forstykke som det højre, blot spejl-
vendt, idet vendingerne foretages fra vrangsiden, og 
der lukkes af med hestetømmeaflukning fra retsiden 
men uden knaphuller. Slut af med at sy de 2 m fra 
hestetømmeaflukning til de 2 kantm nederst på cardi-
ganen. Dette gøres med maskesting.

Ryg
Sæt garnet til ryggens 115 (123) 131 (139) plus 2 
(markerede) hvilende m fra retsiden, og strik glatstrik 
frem og tilbage, til der er strikket 19,5 (21) 22,5 (24) 
cm. Slut med en p fra vrangsiden.
Luk de midterste 27 (29) 31 (33) m af, og strik hver 
side færdig for sig.
Luk 9 m af fra ærmegabssiden på hver 2. p 4 gange, 
6 (9) 12 (15) m 1 gang, og tag samtidig 1 m ind i 
halssiden på hver 2. p 3 gange, hvorefter der fortsæt-
tes lige op i halssiden.
Strik den anden side færdig på samme måde, blot 
spejlvendt.

Venstre ærme
Trævl den midlertidige opslagning op, og sæt de 59 
(62) 65 (68) m på pinden. Sæt garnet til fra retsiden, 
strik r over disse m, og tag 4 m ud jævnt fordelt. 
Strik 60 (63) 66 (69) m (ca. 3 m for hver 4 p) op fra 
retsiden langs ryggens ærmegab (= i alt 123 (129) 
135 (141) m). Strik frem og tilbage i glatstrik, og tag 
1 m ind i hver side indenfor 1 m i hver side, på hver 

4. p i alt 34 (35) 36 (37) gange (= 55 (59) 63 (67) 
m. Fortsæt om nødvendigt lige op, til ærmet har den 
ønskede længe minus ca. 12 (13) 14 (15) cm. Slut 
med en p fra retsiden.
Nu skal den nederste del af ærmet strikkes, så der 
dannes lodrette retriller således: Slå 31 (33) 35 (37) 
m op i slutningen af p. Vend. Tag 2 vr løs af mgf (he-
stetømme), 29 (31) 33 (35) r, 55 (59) 63 (67) vr, og 
slå 31 (33) 35 (37) m op i slutningen af denne p.  (= 
117 (125) 133 (141) m).
Tag nu ind således:
1. p: 2 vr løs af mgf (hestetømme), 28 (30) 32 (34) r, 
centindt, 51 (55) 59 (63) r, centindt, 30 (32) 34 (36) 
r. Der er taget 4 m ind.
2. p: 2 vr løs af mgf (hestetømme), 28 (30) 32 (34) r, 
53 (57) 61 (65) vr, 30 (32) 34 (36) r.
3. p: 2 vr løs af mgf, 27 (29) 31 (33) r, centindt, 49 
(53) 57 (61) r, centindt, 29 (31) 33 (35) r.
Fortsæt på denne måde med indtagninger på hver 2. 
p (retsiden), til der er 1 m tilbage mellem de 2 ind-
tagninger. Slut med en indtagningsp (retsiden).
Næste p: 2 vr sm, luk 3 m af i ret, 3 vr sm, træk den 
højre m på højre p over den næste, luk 3 m af, 2 vr 
sm, træk den højre m på højre p over den sidste.

Højre ærme
Strikkes som det venstre ærme, blot spejlvendt, idet 
der først strikkes m op over ryggens ærmegab, og 
derefter trævles den midlertidige opslagning op.

Montering
Sy kraven sammen midt bag.
Sy skuldersømmene og sy kraven til i halsen. Kraven 
holdes lidt til.
Sy ærmesømmen, og sy den øverste del af ærme-
sømmen fast til hhv. for- og bagstykke.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.
Sy knapper i overfor knaphullerne.


