
Opskrift 5007    Klassisk cardigan i Whisper Lace og Tibet 

 
Ryg/forstykke: Slå op med p 4½ og 1 tråd af hver kvalitet 181 (197) 213 (231) 247 
m, og strik frem og tilbage i rib således: 1 km, *1 vr, 1 r* gentag fra * til *, slut med 
1 vr, 1 km. (Obs 1. p er arb.s vrangside)  
Fortsæt i rib til arb måler 6 cm. Sæt en mærketråd i hver side med 43 (47) 51 (56) 
60 m til 1. forstykke, 95 (103) 111 (119) 127 m til ryg og 43 (47) 51 (56) 60 m til 2. 
forstykke. Skift til rundpind 5 og strik glatstrikning indenfor 1 km i hver side, som 
strikkes ret på alle pinde. 
Strik til arb måler 39 (40) 40 (40) cm. Luk til ærmegab således: Strik 41 (45) 49 (54) 
58 m forstykke, luk 4 m (ærmegab) strik 91 (99) 107 (115) 123) m ryg, luk 4 m 
(ærmegab) strik 41 (45) 49 (54) 58 m forstykke. 
Arb lægges til hvile, mens der strikkes ærmer:  
 
Ærmer: Slå op med strømpepinde 4½ 40 (42) 44 (46) 48 m, og strik rundt i rib *1r, 
1 vr*. Strik i alt 6 cm rib. Skift til strømpepinde 5 og strik glatstrikning rundt, 
samtidig med der tages ud jævnt fordelt til: 50 (52) 56 (58) 62 m. Strik til ærmet 
måler 8 cm. Start udtagninger. Tag 1 m ud på hver side af omgangens 1. og sidste m. 
Gentag udtagningerne for hver 3 (2,5) 2,5 (2,5) 2,5 cm til der er 72 (76) 80 (84) 88 
m. Strik lige op til ærmet måler ca 45 cm eller ønsket længde. Luk de underste 4 m 
(omgangens 2 første og 2 sidste m) læg ærmet til hvile, og strik et ærme mere.  
 
 
 
 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 90 (98) 106 (114) 122 cm  
Længde: 
 

58 (60) 62 (62) 63 cm  

Garn: 
 

Cewec`s Whisper Lace  
(70 % uld,30 % silke,50 g=400 m) 
Cewec´s Tibet 
(24% yak, 55% merino, 21% polyamid 25 g = 190 m)  

Garnforbrug:  
Whisper Lace fv 131 
Tibet fv 27: 
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Pinde: 
 
Tilbehør: 
 

Rundpinde 4½ og 5 – 80 cm. Strømpepinde 4½ og 5 
 
5 knapper 

Strikkefasthed 21 m = 10 cm på pinde 5 med 1 tråd af hver kvalitet.  
Forkortelser 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang,  
sm = sammen, km = kantmaske. 

Bemærk 
 
 
 

1. og sidste m strikkes ret på alle pinde og er 
kantmasker  

  



Raglan og v-udskæring: Sæt alle delene ind på rundpinden, med de aflukkede m 
over hinanden. Der er 309 (333) 357 (383) 407 m på omgangen. Strik nu v-
udskæring og raglan således: Strik 1 km, strik 2 dr r sm, *strik frem til 2 m før første 
sammenføjning (hvor 2 dele mødes) strik 2 dr r sm, strik 2 r sm* gentag fra * til * 
ved hver sammenføjning, strik frem til der resterer 3 m på pinden, strik 2 r sm, strik 
1 km. = 10 m taget ind = 2 m til v-udskæring, og 8 m til raglan. Gentag 
indtagningerne til raglan på hver 2. p, og SAMTIDIG til v-udskæring på skiftevis hver 
2. og hver 4. p. Når/hvis v-udskæringen møder raglanindtagningerne på forstykkerne, 
lukkes de 2 m af i starten af hver pind, til der er taget ind til raglan på ryggen i alt: 
(28) 30 (32) 34 (36) gange. Lad maskerne hvile. 
 
Forkanter: Med en tyndere rundpind (gerne rundp 3 eller 3,5 – det giver en pænere 
opsamling) samles masker op langs højre forkant. Saml 1 m op i hver p, men spring 
ca hver 4. p over. Når de hvilende nakkemasker nås, strikkes disse ret, fortsæt med 
at samle op ned langs venstre forkant. Ca 341 (349) 357 (365) 373 m (maskeantallet 
skal være ulige). Strik med p 4½ rib således: (1. p er arb. s vrangside). 1 vrang, 
*1 r, 1 vr* gentag fra * til * pinden ud. Strik til ribkanten måler knap 2 cm. På næste 
pind strikkes 5 knaphuller. Det nederste placeres udfor ribkanten nederst, det øverste 
ca 2 cm under v-uskæringens start, de øvrige med jævne mellemrum. 
 
Knaphul: Strik til 2 m før knaphullet ønskes, strik 2 r sm, slå om, slå om, strik 2 r 
sm. Gentag knaphullet de 4 øvrige steder. På næste p strikkes: 1 r, 1 vr i det dobbelte 
omslag. 
Strik til ribkanten måler 4 cm. Luk alle m af i rib.  
 
Montering: Sy det lille hul under hvert ærme. Sy knapper i. Hæft ender. Læg arb 
mellem fugtige stykker og lad det tørre.  
 
 
   
Design og opskrift: Sanne Lousdal  

 

  



 


