
Opskrift 2920/2 Thereses cardigan. 

Ryg/forstykker: Slå op med rundp 3 og fv 1 (lys aqua) 210 (230) 254 (274) m og 

strik frem og tilbage således: 1 km, *2 vr, 2 r * gentag fra * til * og slut med 2 vr, 1 
km. 

Strik rib som maskerne viser til der er strikket 9 pinde rib. Skift til p 3½ og fortsæt i 
glatstrikning til arb måler 14 (15) 16 (17) cm. Skift til fv 2 (terracotta) og strik 6 (6) 7 

(7) cm glatstrikning, skift til fv 3 (peach) resten af arb og strik glat til hele arb måler
34 (35) 36 (37) cm. Nu deles arb til ryg og forstykker således: Strik 47 (52) 58 (63)

m, luk 10 m til ærmegab, strik 96 (106) 118 (128) m, luk 10 m til ærmegab, strik 47
(52) 58 (64) m   – Lad arb hvile mens der strikkes ærmer.

Ærmer: Slå op med str.p 3 og fv 1, 48 (52) 56 (56) m og strik rundt i rib * 2 r, 2 vr * 

gentag fra * til * omg rundt. Strik rib på denne måde i alt 9 omg. Skift til p 3½ og 
glatstrik. Sæt et mærke rundt om 1. og sidste m. Disse 2 er mærkemasker for videre 

udtagninger. Strik til ærmet måler 5 cm. Start udtagninger. Tag 1 m ud på hver side 
af mærkemaskerne. Gentag udtagningerne for hver 6 (5) 5 (4) cm. SAMTIDIG når 

ærmet måler 14 (15) 16 (17) cm, skiftes til fv 2, og strik med fv 2 i 6 (6) 7 (7) cm. 
Skift til fv 3 resten af ærmet. Fortsæt udtagningerne til der er 64 (68) 74 (78) m. Når 
ærmet måler 45 (44) 44 (43) cm eller ønsket længde, lukkes 10 m midt under ærmet, 

og ærmet lægges til hvile. Strik det andet ærme på samme måde.  

Størrelse: S (M) L (XL) 

Overvidde: 95 (105) 115 (125) cm

Længde: 54 (56) 58 (60) cm

Garn: Cewec`s Bamboo Jazz  (50 % bomuld, 50% bambus) 

 50 g = ca 132,5 meter 
Garnforbrug:  

Fv 1-226 peach 
Fv 2-225 terracotta 

Fv 3-227 aqua 
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Pinde: Rundpinde 3 og 3,5 – 80 cm strømpepinde 3 og 3,5 

Strikkefasthed: 

Tilbehør: 

22 m glatstrik = 10 cm på pinde 3.5 

7 knapper 

Forkortelser: m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = 
sammen 

Bemærk Cardiganen strikkes frem og tilbage på rundpinden, op til 
ærmegabet. Der strikkes ærmer, og derefter sættes alle 

dele sammen, og der strikkes raglan.  



Raglan: Sæt alle delene ind på rundpind 3½ = 298 (326) 362 (390). Sæt et mærke 

rundt om 2 masker i hver sammenføjning. 1 m fra forstykket/1 m fra ærmet, 1 m fra 
ærmet/1 m fra ryggen, 1 m fra ryggen/1 m fra ærmet, og 1 m fra ærmet/1 m fra 

forstykke.  
Nu strikkes raglan således: *Strik frem til 2 m før 1 mærketråd, strik 2 dr r sm, strik 

2 m glat ( mærkemasker), strik 2 r sm.* gentag fra * til * ved de næste 3 
mærketråde. Strik vrang tilbage.  

Fortsæt med at tage ind til raglan, på hver 2. p, SAMTIDIG når arb måler 3(4)5(6) cm 
fra arb blev sat sammen, startes indtagninger til v-udskæring fra retsiden. Strik 1 r, 
strik 2 dr r sm, strik raglan omg rundt, og strik frem til 2 m før omg er slut. Strik 2 r 

sm, strik 1 r.  
Gentag raglan på hver 2. p og indtagningerne til v-udskæring på hver 2. p, indtil v-

udskæringen, og raglanindtagningerne mødes. Lad de sidste ærmemasker og ryggens 
masker hvile. 

 
Montering: Sy det lille hul under hvert ærme. 

Forkanter: Med lang rundpind 3 samles m op til forkanter således: Fra retsiden 
samles 1 m op i hver pind, men spring ca hver 4. p over. Saml op på denne måde 

frem til de hvilende masker, strik disse masker glat, og fortsæt med at samle op på 
samme måde, ned langs v-udskæringen på venstre forstykke, slut nederst venstre 

forstykke. Ca 282 (290) 298 (306) m. (maskeantallet skal være deleligt med 4+2) 
Strik *2 vr, 2 r * gentag fra * til * og slut med 2 vr. 

Strik rib, ret over ret, vrang over vrang 3 pinde. På 4. p = retsiden strikkes knaphuller 
således: 1 knaphul placeres midt udfor forstykkets ribkant nederst, det øverste 

placeres lige under v-udskæringen. De øvrige med jævne mellemrum.  
Knaphul strikkes ved at strikke 2 m sm, og slå om. Fortsæt i rib til der er strikket 7 

pinde, og luk af på 8. p i rib.  
Hæft ender. Sy knapper i. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre. 
 

 
   

Design og opskrift: Sanne Lousdal  


