
Opskrift 4320/3 Zoe – Cardigan i Papyrus 

 
 
Ryg/ Forstykke: Slå op med rundpind 3½ 180 (196) 212 (228) 244 m og sæt 2 
mærketråde i arb med 94 (102) 110 (118) 126 m til ryggen og 43 (47) 51 (55) 59 m 
til hvert forstykke. Strik rib frem og tilbage således (1. p er arb.s vrangside):  
1 km, 2 vr *2 r, 2 vr* gentag fra * til * og slut med 1 km. 
Strik 2. p: 1 km *2 r, 2 vr* gentag fra * til * pinden hen, slut med 1 km.  
Strik 3. p: Strik rib som m viser –  
Strik 4. p: 1 km, Strik små krydsede snoninger således: *strik 2. m (anden m) ret 
foran 1. m (første m), strik 1. m (første m) ret, og lad begge m glide af pinden, 2 vr* 
gentag fra * til * pinden hen, slut med 1 km. Gentag disse 4 pinde til arb måler 5 cm. 
Skift til rundpind 4 og strik glatstrik til arb måler 37 (38) 39 (40) 41 cm. På næste p 
fra retsiden lukkes 10 m af til ærmegab i hver side således: Strik frem til 5 m før 
første mærketråd, luk 10 m af, strik frem til 5 m før næste mærketråd, luk 10 m af, 
og strik pinden færdig. Læg arb til hvile, mens der strikkes ærmer.  

   
 

 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 94 (102) 110 (118) 126 cm  
Længde: 
 

58 (60) 62 (64) 66 cm  

Garn: 
 

Cewec´s  Papyrus  
(82 % bomuld, 18 % silke, 50 g = 120 m)  

Garnforbrug:  
Råhvid fv 02: 
Terracotta fv 27: 
Orange fv 31: 
Grøn fv 28:  
Koral fv 4: 
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Pinde: 
 
Tilbehør: 
 

Strømpepinde 3½ og 4, rundpinde 3½ og 4  
 
9 knapper 

Strikkefasthed: 20 m = 10 cm på pinde 4 
Forkortelser 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang 

German Short Rows 
= vendepinde: 
 
 
 

Strik frem til markeringen, vend, tag 1. m løs af og stram 
garnet, så masken på højre pind kommer til at ligne 
en ”dobbeltmaske”. Strik tilbage.  
Når alle vendinger er strikket, strikkes en pind over alle 
maskerne, vær obs på, at alle ” dobbeltmasker” kun er 1 
maske, og strikkes helt alm.  



Ærmer: Slå op med str.p 3½ – 52 (56) 60 (60) 64 og strik rib rundt således: 

1. 2. og 3. omg : Strik således: *2 r, 2 vr* gentag fra * til * omg rundt 
4. omg: Strik små krydsede snoninger således: *strik 2. m (anden m) ret foran 

1.m (første m), strik 1. m (første m) ret, og lad begge m glide af pinden* 
gentag fra * til * omg rundt. 
Gentag disse 4 omgange til ribben måler 5 cm.  
Skift til strømpepinde 4 og strik glatstrikning.  

Tag på 1. omg 10 m ud – jævnt fordelt til 62 (66) 70 (70) 74 m. Strik glatstrik til 
ærmet måler 10 cm. Start udtagninger.  Marker de 2 underste masker på omgangen 
(første og sidste m). Tag 1 m ud på hver side af disse markerede masker. Gentag 
udtagningerne på hver 8. omg til der er 72 (78) 78 (80) 86 m på omgangen. Strik til 
ærmet måler (44) 44 (45) 45 (46) cm. Luk de underste 10 m af til ærmegab (de 
første 5 og de sidste 5 m på omgangen = 62 (68) 68 (74) 76 m.  Læg ærmet til hvile, 
og strik 1 ærme mere. 

Rundt bærestykke: Strik nu ærmerne ind på kroppen fra vrangsiden, således at de 
aflukkede ærmemasker, kommer over de aflukkede ærmegabsmasker på 
ryg/forstykke. Der er 284 (312) 328 (356) 376 m på pinden.  
Strik 2 (2) 2 (4) 4 pinde lige op og reguler samtidig masketallet til 280 (312) 328 
(360) 376 m. Fjern mærketrådene.  
Sæt 2 nye mærketråde, 20 m inde på hvert forstykke. Nu strikkes vendepinde således:  
Strik fra retsiden frem til mærketråden på venstre forstykke, vend med German Short 
rows (GSR), og strik vrang tilbage til mærketråden på højre forstykke. Ved med GSR, 
og strik til 10 m FØR forrige vending, vend med GSR, og strik vrang tilbage til 10 m 
FØR forrige vending. Vend med GSR, og gentag vendingen endnu engang i begge 
sider, igen 10 m før forrige vending. Strik pinden helt ud efter sidste vending, husk at 
alle ”dobbeltmasker” kun er en m og strikkes som en m. – Strik vrang tilbage, og strik 
igen alle dobbeltmasker i modsatte side som en m. 
Skift til Terracotta og strik 1 p således: *1 r, tag næste m løs af med garnet på arb. 
vrangside* gentag fra * til * og slut med, 1 r, 1 km. Strik vrang tilbage. 
På næste p strikkes indtagninger således: 1 km, 3 r, *2 r sm, 6 r* gentag fra * til * 
og slut med 2 r sm, 1 r, 1 km. 245 (273) 287 (315) 329 m.  
Strik 7 pinde lige op.  
Skift til orange og strik næste p således: *1 r, tag næste m løs af med garnet på arb.s 
vrangside* gentag fra * til * og slut 1 km. Strik vrang tilbage.  
Strik indtagninger således: 1 km, 2 r *2 r sm, 5 r* gentag fra * til * og slut med 2 r 
sm, 1 r, 1 km = 210 (234) 246 (270) 282 m. Strik 7 pinde lige op.  
Skift til grøn på samme måde som tidligere, og strik vrang tilbage. Strik 2 pinde lige 
op. Tag ind på næste pind således: 1 km, *2 r sm, 4 r* gentag fra * til * og slut med 
2 r sm, 2 r, 1 km = 175 (195) 205 (225) 235 m.  Strik 5 pinde lige op.  
Skift til koral på samme måde som før, strik vrang tilbage og strik 6 pinde koral lige 
op. Tag ind på næste p således: 1 km, 1 r * 2 r sm, 3 r* gentag fra * til * og slut med 
2 r sm, 1 km = 140 (156) 164 (180) 188 m. Strik vrang tilbage.  
 



Skift til råhvid på samme måde som før, og strik yderligere 3 pind. Tag ind på næste 
p således: 1 km, *2 r sm, 2 r* gentag fra * til * og slut med 2 r sm, 1 km = 105 (117) 
123 (135) 141 m på pinden. Strik 1 (1) 3 (3) 3 pinde. 
Tag ind på næste p jævnt fordelt til 100 (104) 108 (112) 116 m. 
På næste p fra vrangsiden starter halsen. 

Hals: Strik således fra vrangsiden: 1 km, *2 vr, 2 r* gentag fra * til * og slut med 2 
vr, 1 km. Strik 2 p rib som maskerne viser. Fortsæt med ribmønsterets 4. pind. Strik 
videre ribpindene 1,2,3 og 4 til halsen måler 5 cm. Luk af i rib.  

Montering: 
Forkant venstre: Saml op med pind 3½ og råhvid, 1 m i hver pind, men spring hver 
4. pind over til første stribe mødes, saml op videre over striben med stribefarven. Der 
bliver 8 m i stribefarven, fortsæt med næste stribefarve, der bliver 8 m med 
stribefarven. Fortsæt med at samle op med de sidste 2 stribefarver på samme måde, 
og fortsæt derefter med råhvidt. Ca 140 (144) 148 (152) 156 m. Der strikkes nu med 
farveskrift – og ved hvert skift, krydses farverne på arb.s vrangside, så der undgås 
huller i arb. Strik således fra vrangsiden: *2vr, 2 r* gentag fra * til * og slut med 2 vr.  
Strik 1 pind rib som maskerne viser, og fortsæt med kryds rib som før. Strik til kanten 
måler 5 cm. Luk af i rib. 
Forkant højre: Saml op og strik på samme måde på højre forkant. På 7. pind 
strikkes 9 knaphuller. Placer nederste knaphul midt for nederste kant. Placer øverste 
knaphul midt i halskanten, og de øvrige med jævne mellemrum.  
Knaphul: Strik 2 m sm, slå om, slå om, strik 2 m sm, på næste pind strikkes 1 r, 1 vr 
i det dobbelt omslag. Fortsæt i krydsrib til kanten måler 5 cm, luk af i rib.  
Sy det lille hul under hvert ærme. Hæft ender. Sy knapper i. Læg arb mellem fugtige 
stykker og lad det tørre.  

   
Design og opskrift: Sanne Lousdal  


