CALINA
STYLE 3852

STØRRELSER
OVERVIDDE I CM
HEL LÆNGDE I CM
ÆRMELÆNGDE I CM

XS
86
58
48

(S)
(96)
(60)
(47)

M
104
62
46

(L)
(112)
(64)
(46)

XL
120
66
45

GARNFORBRUG ANTAL NGL:
Tibet fv 36

7

(8)

9

(10)

11

GARN
CEWEC Tibet garn (24% yakokse, 55% merino, 24% polyamid) 25 gr = 190 m
VEJLEDENDE PINDE
Rundpind og strømpepinde 3½ og 4
STRIKKEFASTHED
26 m = 10 cm på pind 4
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BESKRIVELSE
Cardigan med dekorativ ribkant langs forkanterne. Kroppen strikkes frem og tilbage på rundpind og en tråd
Tibet. Der strikkes vendepinde igennem hele arbejdet for at forhindre forkanterne i at flane. Ærmerne
strikkes rundt på strømpepinde eller rundpind med Magic loop metoden. Den dybe V-udskæring formes
med indtagninger langs forkanterne. Delene samles ved ærmegabet og raglan bærestykket strikkes frem
og tilbage over alle dele. Forkanterne strikkes længere og samles midt bag som kant/krave i nakken.
STØRRELSESGUIDE
Pasformen på denne cardigan er smal men ikke stram, beregn mellem 5-15 cm rørlighedsvidde over
brystet.
FORKORTELSER
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen, dr = drejet, km = kantmaske, GSR = German
Short Rows
2 r sm = Indt mod højre, strik 2 masker ret sammen.
lls = Indt mod venstre, løft 2 masker ret løs af, en ad gangen, før maskerne tilbage på venstre pind, og strik
disse drejet ret sammen.
GERMAN SHORT ROWS (GSR)
Når der ER vendt: Tag 1. m løs af med garnet foran arb, træk i garnet, så masken på højre pind strammes
til, og kommer til at ligne en ”dobbelt” maske. Når der til slut skal strikkes en omg over alle masker, strikkes
denne ”dobbelt maske” som en helt alm maske.
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OPSKRIFT
RYG/FORSTYKKER
Slå op med rundp 3½ - 241 (261) 281 (301) 321 m og strik frem og tilbage i rib således (1. p er arb’s
vrangside): Strik de første 14 m således: Tag første m vr løs af (kantmaske), * 1 dr vr,1 r *, gentag fra * til * i
alt 6 gange, 1 dr vr, - strik de næste 3 m (pyntekant) således: 1 r, 1 vr, 1 r. Fortsæt med 1 dr vr, 1 r, til der
resterer 17 m på pinden, strik 1 r, 1 vr, 1 r, (pyntekant) - strik 1 dr vr, 1 r, over de sidste masker på pinden,
slut med 1 dr vr, 1 r (km).
2. p: Tag første m vr løs af (kantm), *1 dr r, 1 vr * over de første 13 m efter kantm, strik 1 vr, tag 1 m løs af
med garnet på arb retside, 1 vr, fortsæt fra * til * til der resterer 17 m på pinden, strik 1 vr, tag 1 m løs af
med garnet på arb retside, 1 vr, strik * til * og slut med 1 dr r, 1 r (kantm)
Strik rib på denne måde, til kanten måler 1,5 cm, strik knaphul på højre forkant på næste retside p således:
Kantm vr løs af, 5 m rib som m viser, luk 2 m af, strik p færdig som m viser. På næste p fra vrangsiden: strik
som beskrevet på 2. pind til de aflukkede m, vend, slå to nye m op med kabelopslagning, vend, strik p
færdig som beskrevet på 2. pind m viser.
Fortsæt i rib til kanten måler 7 cm. Skift til pinde 4 og strik glatstrikning mellem de første og sidste 17 m,
som fortsat strikkes 14 m i dr rib (forkant) – og de 3 m i hver side (pyntekant). Sæt en mærketråd i hver
side med: 111 (125) 137 (147) 157 m til ryggen, og 65 (68) 72 (77) 82 til hvert forstykke.
På 3. p glatstrik, startes vendinger ved forkanterne således:
Vendepind A retsiden: Strik som før til der resterer 17 m på pinden, vend, GSR (se forklaring ovenfor).
Vendepind B: Strik tilbage til der resterer 17 m på pinden, vend, GSR.
Fortsæt i glatstrikning og pyntekant, rib-forkanter som før, når der strikkes hen over dobbeltmasken,
strikkes den blot alm ret på retsiden, vrang på vrangsiden. Gentag disse vendepinde efterhver 8 strikkede
pinde, dvs hver 9. og 10. pinde strikkes som beskrevet under vendepind A og B resten af arbejdet. Dette
gøres for at sikre at forkanten ikke bliver for løs. Fortsæt lige op og strik yderligere 3 knaphuller som
beskrevet ovenfor, med 8,5 (9) 9,5 (10,5) 11cm i mellem. Når sidste knaphul er strikket og arb mål 27 (29)
31 (33) 35 cm startes indtagninger til dyb v-udskæring indenfor de første og sidste 17 m på pinden således:
Strik de 14 forkantsmasker, 3 pyntekantsmasker, strik lls, strik til der resterer 19 m på pinden, strik 2 ret sm,
strik 3 pyntekantmasker, 14 forkantsmasker. Gentag indtagningerne på hver 6. p og strik til arb måler 38
(39) 40 (41) 42 cm (OBS – når en indtagningspind til v-udskæring, falder sammen med en vendepind, så
skubbes vendepindene blot til de næste 2 pinde fra først retsiden, og derefter vrangsiden). Der er nu taget
ind ved halsen . 6 (5) 4 (4) 4 gange = 59 (63) 68 (73) 78 m på hvert forstykke. Nu lukkes af til ærmegab,
ved at strikke frem til 5 (6) 7 (8) 8 m før sidemærketråden, luk 10 (12) 14 (16) 16 m, strik frem til 5 (6) 7 (8)
8 m før næste mærketråd, luk 10 (12) 14 (16) 16 m og strik pinden færdig. Læg arb til side, mens der
strikkes ærmer. Der er 54 (57) 61 (65) 70 m på hvert forstykke og 101 (113) 123 (131) 141 m på ryggen.
ÆRMER
Slå op med p 3½ 60 (62) 64 (66) 66 m og strik rundt i rib, *1 dr r, 1 vr * gentag fra * til * omgangen rundt.
Strik til ribben måler 7 cm. Skift til p 4 og fortsæt i glatstrikning, - sæt en mærketråd om omgangens 1. og
sidste m, disse er mærkemasker for videre udtagninger. Når arb måler 6 cm startes udtagninger. Tag 1 m
ud på hver side af mærketråden, så der tages 2 m ud på omg og gentag udtagningerne på hver 10. omg til
i alt 84 (90) 94 (98) 102 m. Strik til ærmet måler ca. (48) 47 (46) 46 (45) cm. Luk 10 (12) 14 (16) 16 m midt
under ærmet. Lad arb hvile og strik et ærme mere. = 74 (78) 80 (82) 86 m
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RAGLAN
Strik delene ind på rundpinden, med de aflukkede ærmemasker over de aflukkede ærmegabsmasker og
strik her 2 r sammen i hver sammenføjning: Forstykke/ærme – ærme/ryg – ryg/ærme – ærme/forstykke.
Der er 353 (377) 397 (417) 440 m. Marker den sammenstrikkede m – som er mærkemaske for videre
raglanindtagninger. På hver side af denne retmaske, strikkes 2 vr, således at hver raglanmarkering hedder:
2 vr, 1 r, 2 vr. Strik vrang tilbage (indenfor kantmaskerne i hver side), dog strikkes 2 r, 1 vr (mærkemaske) 2
r, i hver raglanmarkering.
Start raglanindtagninger, strik frem til *4 masker før raglanmarkeringen, lls, strik 2 vr, tag mærkemasken løs
af med garnet på arbejdets retside, 2 vr, strik 2 r sm*. Gentag fra * til * ved de næste 3 raglanmarkeringer.
= 8 m taget ind. Gentag raglanindtagningerne på hver 4. pind i alt 11 (12) 12 (12) 12 gange og på hver 2. p
i alt 16 (17) 18 (19) 21 gange, samtidig med der stadig tages ind til v-udskæring, nu på hver 6. (4.) 4. (4.)
4. p, til der er taget ind yderligere 8 (8) 12 (14) 16 gange efter samlingen = 121 (127) 137 (145) 153 m Strik
de 17 forkantsmasker, luk alle maskerne af frem til de 17 m ved modsatte forkant og strik de sidste 17 m.
Fortsæt nu med at strikke hver forkant færdig hver for sig. Slå 1 ny m op mod nakkesiden af
”forkantsstrimlen ” Denne strikkes hele tiden ret, og er kantmaske. - Strik så kanten har længde til midt
nakke, let strukket. Lad maskerne hvile. Strik også den anden forkant færdig til længde til midt nakke, husk
at slå en ekstra m op mod halsen. Vend de 2 kanter ret mod ret, og strik dem sammen, 1 m fra hver pind,
samtidig med der lukkes af.
MONTERING
Sy kanten fast langs skuldre og nakke på hver side. Sy sammen under ærmerne. Hæft alle ender. Vask
trøjen ifølge anvisning på banderolerne og lad dit strikketøj liggetørre fladt på et håndklæde.
CEWEC DESIGNTEAM – 2. UDGAVE

Deler du billeder af dit CEWEC strik på Instagram - vil det glæde os, at du tagger #cewec #ceweccph #yarnbycewec
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