
 
 
Opskrift 4601/2 Lang cardigan med ballonærmer i Dolce Mohair 
 

Str:  XS (S) M (L)  

 

Brystvidde:  81  (90)  103  (111)  cm 

 

Vidde nede:  97 (103)  114  (123)  cm 

   

Hel længde: 70  (72)  74  (76)  cm 

 

Garn:   Dolce Mohair (60 % mohair,40 % acryl)50 gram = 150 m 

 

Garnmængde: 7 (8) 9 (10) ngl 

  

Pinde:   Rundpind  6 og 5   

 

Strikkefasthed: 15 m = 10 cm på pinde 6  

                          

Bemærk: Ryg og forstykker strikkes på én gang til ærmegabet, ved at strikke 

frem og tilbage på rundpinden. 
Ærmer: Strikkes frem og tilbage på rundpinden. 1. og sidste m strikkes ret på 
alle pinde, og er kantmaske (km) 

 
Ryg/forstykker: Slå op med rundpind 6 - 151 (161) 177 (191) m og strik 9 
pinde rib  1 vr * 1 r, 1 vr.* Gentag fra * til * hele pinden. ( 1. p er arb. s 

vrangside)  Fortsæt i glatstrikning inden for de første 6 m i hver side, som 
strikkes ret gennem hele arb. (forkanter). 
Strik til arb måler 10 (11) 12 (13) cm. Start indtagninger. – Sæt 2 mærketråd 

med 73 (79) 87(93) m til ryggen, og 39 (41) 45 (49) m til hver forstykke. 
Nu strikkes indtagninger således: *strik til 3 m før mærketråd, tag 1 m løs af, 
strik 1 m ret, træk den løse m over, strik 2 ret (mærketråd mellem disse 

masker) strik 2 r sm*, gentag fra * til *, strik pinden ud. 
Strik 5 cm glatstrikning. Gentag fra * til * i alt 6 (6) 5 (5) gange = 127 (137) 
157 (171) m på pinden. 

Strik lige op til 20 (20) 21 (22) cm før hel længde. 
Nu lukkes til ærmegab - 3 m på hver side af mærketrådene. Dvs - Strik frem 
til 3 m før mærketråden, luk 6 m af, strik videre til 3 m før næste mærketråd, 

og luk 6 - Strik pinden færdig. 
Arb er nu delt i 3 dele, ryg og 2 forstykker. 



Ryg = 55 (61) 71 (77) m. Luk videre til ærmegab i hver side for: 2,1,1 m = 

47 (53) 63 (69) m. Strik lige op til 2 cm før hel længde. Sæt de midterste 23 
(25) 29 (31) m af til hals, og strik hver side færdig for sig.  
Luk yderligere ved nakken for 1 m = 11 (13) 16 (18) m til rest, som sættes 

på en nål ved hel længde. Strik den anden side færdig på samme måde, blot 
spejlvendt. 
 

Forstykker: = 30(32) 37 (41) m. Luk videre i ærmegabssiden på samme 
måde som der blev gjort på ryggen = 26 (28) 33 (37) m til rest. Fortsæt lige 
op til 10 cm før hel længde. Sæt de 6 forreste m – mod forkanten på en nål til 

hvile, og luk derefter ved halsen, på hver 2. p for 2,2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1,1) 
3,3,2,1,1,1(3,3,2,2,1,1,1) =11 (13) 16 (18) m til rest, som sættes på en nål, 
ved hel længde.  

Strik den anden side færdig på sammen måde, blot spejlvendt. 
 
Ærmer: Slå op med p 6 32 (34) 36 (38) m, og strik rib som forneden på 

jakken. Fortsæt i glatstrik med 1 r som kantmaske i starten og slutningen af 
hver p. Tag på første p ud jævnt fordelt til 54 (54) 58 (60) m. 
Strik til arb måler 45 (45) 46 (46) cm.  Luk i hver side, på hver 2. p til 

ærmegab, først for 3 m i hver side, og derefter for 2,2,1,1,1,1 (2,2,1,1,1,1) 
2,2,2,1,1,1,1 (2,2,2,1,1,1,1,1) m = 32 m til rest (alle str), som lukkes på én 
gang. Strik et ærme mere. 

 
Montering: Strik skuldrene sammen. Sy ærmerne i. Sy ærmesømmene. 
 

Halskant: Saml op fra retsiden og med rundpind 5 – m jævnt rundt i halsen, 
de hvilende m strikkes ret. – ca 81(83) 85 (89) m. Strik rib 1 vr *1 r, 1 vr *, 
gentag fra * til * pinden ud. Strik i alt 7 p rib. 

Luk af i rib. 
Hæft ender. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.  
 

Design og opskrift 

Sanne Lousdal  

 

 

 

 

 

 

 


