
Opskrift 2913 Jazz Cardigan med picot-bort, Top-Down 

Størrelse: 

Overvidde: 

Ærmelængde: 

Længde (ca.): 

Garn: 

Garnmængde: 

Tilbehør:  

Pinde: 

Strikkefasthed: 

OBS:  

Knaphuller: 

Bærestykke: 

2 (4) 6 (8)     år 

60 (62) 68 (72)   cm  

22 (24) 28 (32)   cm 

17 (17) 19 (21)   cm 

Jazz (50% bomuld, 50% bamboo) 50 g = 132,5 m 

4 (4) 5 6 ngl 

Knapper afhængigt af antal knaphuller 

Rundpinde nr. 3 (til halskant) 3½ og strømpepinde nr. 3½ til ærmerne. 

23 masker og 32 pinde på 3½ = 10 × 10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde. 

Modellen strikkes oppefra og ned, frem og tilbage på rundpind 

I begge sider af arbejdet laves en knapkant med 5m ret på alle pinde – 

knaphul strikkes ca efter 9 (9) 10 (10) retriller således: 2 r dr sm, sl o, 3 ret. 

Slå 76 (76) 82 (82) masker op til hals på pind 3. 

Strik 2 p r (frem og tilbage). 

1 p hulmønster: 5 r, *2 r dr sm, sl o, 1 r* gentag *-* til der er 5 m tilbage, 2 r 

dr sm, 3 r. 

1 p r 

Skift til p 3½ og glat (r på ret-s, vr på vr-s) med 5 kant-m ret i begyndelsen og 

slutningen af hver pind. 

På 1.p inddeles til raglan således:  

5 r (knapkant), 12 (12) 13 (13) r (forstykke), sl o (raglan-m), 9 (9) 10 (10) r 

(ærme), sl o (raglan-m),  24 (24) 26 (26) r (ryg), sl o (raglan-m), 9 (9) 10 (10) 

r (ærme), sl o (raglan-m), 12 (12) 13 (13) r (forstykke), 5 r (knapkant) (= 80 

(80) 86 (86) m).

Alle vr-p: 5 kant-m r, vr dog strikkes alle omsl r til der er 5 m tilbage, 5 
kant-m r

Alle r-p: *r til raglan-m, sl o, 1 r, sl o* r pinden ud.

Strik i alt 20 (21) 23 (25) udt. (= 240 (248) 270 (286) m).

Del til krop og ærmer: 5 r (knapkant-m), 33 (34) 37 (39) r (for + raglan-m), sæt 49 (51) 56 (60) 

ærme-m på en tråd, slå 2 (2) 3 (3) m op under ærmet, 66 (68) 74 (78) r (ryg 

+ raglan-m), sæt 49 (51) 56 (60) ærme-m på en tråd, slå 2 (2) 3 (3) m op

under ærmet, 33 (34) 37 (39) r (for + raglan-m), 5 r (knapkant-m) (= 148

(152) 166 (174) m)

Krop: Fortsæt med knapkanter - husk knaphullerne. Forstykke og ryg strikkes glat, 

men de opslåede m under ærmet strikkes ret-riller (= sidesøm). 

Strik til ønsket længde ca 14 (14) 16 (18) cm og slut med en retpind. 



KROPPENs masker afsluttes med picotbort således: 

Slå 6 m op med strikkeopslag fra vrangsiden af arbejdet og strik 1 p r. 

1.p: 1 r løst af, 2 r sm, sl o, 2 r, slå om 2 gange, 1r 

2.p: 1 r løst af, strik omsl for og bag (dobbelt omslag=2 masker), 2 r sm, sl o, 

2 r, 1 vr sm med 1 m i kroppens nederste kant. 

3.p: 1 r løst af, 2 r sm, sl o, 5r 

4.p: luk 2 m af, 2 r sm, sl o, 2r, 1vr sm med 2 m fra kroppens nederste kant. 

 

Gentag disse 4 p, til alle masker er lukket af og juster evt maskeantallet ved 

at strikke sammen med en enkelt m til sidst. 

Picotkanten lukkes af med 1. r løst af. Pas på at aflukningen ikke bliver for 

stram. 

ÆRMER:  Sæt de ventende masker på pinden og strik glat rundt.  

Strik 3 (3) 4 (4) m op i de nye m under hvert ærme og sæt en maskemarkør 

mellem de midterste m under ærmerne (= 52 (54) 60 (64) m). 

På 8. pind tages 1 m ind på hver side af mærket.  

Gentag indt. hver 6. (6.) 8. (8.) omgang i alt 8 (8) 10 (10) gange (= 36 (38) 40 

(44) m), og strik derefter lige ned, indtil ærmet måler 21 (23) 27 (31) cm – 

eller ønsket længde. 

Afslut med hulmønsterbort: 

1. omg: vrang 

2. omg: 1r *2 r dr sm, sl o, 1 r*, gentag *-* til der er mindre end 3 m tilbage, r 

3. omg: vrang 

4. omg: ret 

Luk af i vrang 

Montering: hæft alle ender og sy knapper i. 


