
Opskrift 1220/2     Anisia Cardigan                                              

 
 
Størrelse:                  Small    Medium Large  X-Large   

Overvidde:                90 cm   (96) cm 106 cm (114) cm 
Ærmelængde:          44 cm   (44) cm   44 cm  (44) cm 
Længde:            66 cm   (67) cm   67 cm  (67) cm 

 
Garn:                      Anisia Kid-Mohair (76 % mohair, 24 % polyamid, 25 g = 235 m) fra Cewec  
 
Knapper:                8 stk. 15-20 mm. 
        
Garnmængde:       2               (2)                    2                     (3)     ngl. fv 52 
          2               (2)                    2                     (2)     ngl. fv 08             
                                 2               (2)                    2                     (2)     ngl. fv 28 
          2               (2)                    2                     (2)     ngl. fv 30 
                                 2               (2)                    2                     (2)     ngl. fv 72 
          2               (2)                    2                     (2)     ngl. fv 27 
          2   (2)                    2                     (2)     ngl. fv 54 
 
Pinde:                     Rundpind nr. 3½, 80 cm, og strømpepinde nr. 3½, rundpinde nr. 5, 80 og 40 cm. 
 
Strikkefasthed:       18 m og 24 p i glatstrik med dobbelt garn = 10 X 10 cm. Passer strikkefastheden ikke, 
                                   må der prøves med finere eller grovere pinde. 
 
Raglanudtagning: Der slås om pinden på begge sider af de 2 vrangmasker, der danner raglanmarkeringen, på 
vrangsiden strikkes omslaget vrang. Der dannes således et hulmønster. 
Hulmønster uden udtagning: (Venstre forstykke) Strik fra retsiden til 2 masker FØR de 2 vrangmasker i 
raglanmarkeringen, strik 2 drejet ret sammen, slå om, 2 vrang, raglanudtagning (ærme) som beskrevet 
ovenfor. 
Hulmønster uden udtagning: (Ryg) 2 vrang, slå om, 2 ret sammen, strik til 2 masker før de 2 vrangmasker, 
strik 2 drejet ret sammen, slå om, 2 vrang, raglanudtagning ærme. 
Hulmønster uden udtagning: (Højre forstykke) 2 vrang, slå om, 2 ret sammen. 
 
Bærestykke: Slå 120 masker op (ens for alle størrelser) på rundpind 3½ med farve 52. Strik 8 pinde ret frem 
og tilbage. Skift til rundpind 5 og glatstrikning. Tag på 1. pind ud til 120 (130) 130 (140) masker. Nu strikkes 
forhøjning bagtil således: Begynd på 2. p (vrangpind). Strik, til der mangler 30 (35) 35 (40) masker, vend, slå 
om, strik, til der mangler 30 (35) 35 (40) masker, vend, slå om, strik, til der mangler 6 masker (+ omslag) før 
sidste vending, vend, slå om, strik, til der mangler 6 masker (+ omslag) før sidste vending. Fortsæt på denne 
måde, til der er 3 x 6 masker (+ omslag) i hver side. Fortsæt i glat. Strik frem til vendingerne i slutningen af 
vrangpinden, her strikkes omslagene sammen med den efterfølgende maske, således at der ikke opstår et 
hul. På næste p (retpind) strikkes vendingerne ligeledes sammen i slutningen af pinden, samtidig med der 
inddeles til forstykker, ærmer, ryg og raglan således (der strikkes stadig med farve 52): 
 
   S M L XL 
Forstykke: 21 23 23 24 masker 
Raglan:   2   2   2   2 masker 
Ærme:          12 13 13 15 masker 



Raglan:   2   2   2   2 masker  
Ryg:     46 50 50 54 masker 
Raglan:   2   2   2   2 masker 
Ærme:          12 13 13 15 masker 
Raglan:   2   2   2   2 masker 
Forstykke: 21 23 23 24 masker 
 
Første og sidste maske på forstykkerne er kantmasker. 
Raglanmaskerne strikkes vrang på arbejdets retside, og ret på vrangsiden. 
På næste retside påbegyndes raglanudtagningerne på hver retpind. 
Efter 2 (6) 8 (10) pinde med farve 52 skiftes til farve 08, og der fortsættes med 10 pinde i hver farve efter 
rækkefølgen som beskrevet ovenover. 
Størrelse S: Strik skiftevis retpinde med raglanudtagninger og hulmønster uden udtagninger, til der er taget 
ud i alt 16 gange. Fortsæt med hulmønster uden udtagninger til farve 72 er afsluttet. 
Størrelse M: Strik retpinde med raglanudtagninger 9 gange, fortsæt med skiftevis raglanudtagninger og 
hulmønster uden udtagninger, til der er taget ud i alt 17 gange.  
Fortsæt med hulmønster uden udtagninger til farve 72 er afsluttet. 
Størrelse L: Strik retpinde med raglanudtagninger 13 gange, fortsæt med skiftevis raglanudtagninger og 
hulmønster uden udtagninger, til der er taget ud i alt 21 gange. 
Fortsæt med hulmønster uden udtagninger til farve 72 er afsluttet. 
Størrelse XL: Strik retpinde med raglanudtagninger 17 gange, fortsæt med skiftevis raglanudtagninger og 
hulmønster uden udtagninger, til der er taget ud i alt 23 gange. 
Fortsæt med hulmønster uden udtagninger til farve 72 er afsluttet. 
 
Nu deles maskerne til krop og ærmer: Strik glat over maskerne på venstre forstykke + de 2 raglan-
vrangmasker (i glat), sæt de næste masker fra ærmet på en tråd, slå 8 masker op under ærmet, strik de 
næste 2 raglan-vrangmasker + maskerne på ryggen + de 2 raglan-vrangmasker, sæt højre ærmes masker på 
en tråd, slå 8 masker op, strik de 2 raglan-vrangmasker + højre forstykkes masker.  
Fortsæt i striber på ryg og forstykker, til alle farver er gentaget 2 gange (inkl. striberne på bærestykke), 
herefter strikkes 2 pinde i hver farve i samme rækkefølge, Hvis cardiganen ønskes kortere eller længere, kan 
disse striber udelades eller gentages. Skift til rundpind 3½ og farve 52, strik 10 pinde ret, luk af og undgå at 
stramme kanten. 
 
Ærmer: Sæt maskerne fra tråden tilbage på en lille rundpind nr. 5, slå 4 masker op i begyndelsen og 
slutningen af omgangen. Fortsæt rundt i glat og striber som på kroppen. Når der er strikket 2 striber tages 
ind i begyndelsen og slutningen af den næste omgang således: 1 ret, 1 løs af, 1 ret, træk den løse maske over 
retmasken, strik til der mangler 3 masker, strik 2 ret sammen, 1 ret. Disse indtagninger gentages ved hvert 
farveskift 7 gange. Når ærmet har samme længde som kroppen, afsluttes med smalle striber. Skift til 
strømpepinde nr. 3½ og farve 52, strik skiftevis 1 omgang ret og 1 omgang vrang i alt 5 riller, luk af. 
 
Højre forkant: Med farve 52 strikkes 132 masker op på pind nr. 3½ inden for kantmasken (spring ca. hver 5. 
maske i kanten over). 
Strik 4 pinde ret, nu strikkes 8 knaphuller således: Strik 2 ret sammen, slå 2 masker op og strik 2 drejet ret 
sammen. Knaphullerne placeres midt ud for striben og i hver anden stribe. Strik i alt 10 pinde ret, luk af fra 
vrangsiden, undgå at stramme kanten. 
 
Venstre forkant: Strikkes som højre, men uden knaphuller. 
 
Montering: Hæft alle ender og sy hullerne under ærmerne sammen med maskesting. 
 
Design: Lis Skov Isle 


