
 
 

 

Opskrift 4406 Cardigan med kontrast og v-udskæring i   
  Katmandu 
 

Str:    S (M) L (XL) 

Brystvidde:   95 (105) 115 (125)  cm.  

Hel længde:  60 (62) 64 (66) cm  

Ærmelængde:  44 (45) 45 (46) cm  

Garn:   Katmandu (19%Yak,37%bambus,36%merino,8% polyamid) 

                 25 gram = 125 meter.                

Garnmængde fv 9: 10 (11) 11 (12) ngl  

Garnmængde fv 3: 1 (1) 2 (2) ngl 

Pinde:   Pinde 3½, rundpind 3 – 80 cm. 

Strikkefasthed: 25 m = 10 cm på pinde 3½ 

Tilbehør:  6 knapper.  

Info: 1. og sidste m strikkes ret på alle pinde, og er 

kantmasker( km)  

 

Ryg/forstykke : Slå op med p 3 og kontrast farven 236 (260) 284 (308)  

masker og strik 1. p rib således: 1 km, 2 vr,* 2 r, 2 vr * gentag fra * til * og 

slut med 1 km. Fortsæt i rib, indenfor km i hver side, til ribben måler 2½ cm. 

Skift til pinde 3½, og bundfarve. Sæt mærketråde i hver side med 59 (65) 71 

(77)  m til forstykke og 118 (130) 142 (154)  m til ryggen.  og strik glatstrikning 

til arb måler 35 (36) 37 (38) cm. 

Start indtagninger til V-udskæring – Strik 1 r, 2 r sm, strik ret til der resterer 3 

m på pinde, tag 1 m løs af, strik 1 ret, træk den løse m over, 1 km. Gentag 

indtagningerne på hver 2. p x 3 (3) 4 (4), og derefter på hver 4. p til der er 36 

(40) 44 (48) m på hvert forstykke. SAMTIDIG når arb måler 40 (41) 42 (43) 

cm. Luk 2 m i hver side til ærmegabsmarkering ( 1 m på hver side af 

mærketråden),  strik pinden ud. Strik ryg og forstykker færdig hver for sig.  

Ryg: = 116 (128) 140 (152) m. Fortsæt i glat til arb måler 1 cm før hel længde. 

Sæt de midterste 42 (46) 50 (54)  m på en nål til nakke, og strik hver side 

færdig for sig. Luk yderligere ved nakken for 1 m = 36 (40) 44 (48) m tilbage til 

skulder, som sættes på en nål ved hel længde. 



Forstykke venstre: = Fortsæt indtagningerne til v udskæring som beskrevet 

under ryg, til der resterer 36 (40) 44 (48) m til skulder. Ved hel længde sættes 

m til hvile til skulder. 

Forstykke højre: Forsæt indtagningerne til v udskæring som beskrevet under 

ryg, til der resterer 36 (40) 44 (48) m til skulder. Ved hel længde sættes m til 

hvile til skulder. 

Ærmer: Slå op med pinde 3 kontrastfarve – (42) 46 (46) 50 m og strik rib 

således:  

(1. p er vrangsiden). 1 km, 1 vr * 2 r, 2 vr * gentag til * til * og slut med 2 r, 1 

vr, 1 km. Strik 4 cm rib. Skift til p 3½ og bundfarve. Strik glatstrikning. På 1. p 

tages ud jævnt fordelt til  59 (63) 63 (67) m. Strik til arb måler 12 cm. Tag nu 

ud, 1 m i hver side, indenfor km. Gentag udtagningerne på hver 4. 10 (10) 12 

(12) gange og derefter på hver 6. pind, til der er 101 (105) 111 (115) m på 

pinden. Ved hel længde, lukkes alle m af.  

Montering: Strik skuldrene sammen. Sy ærmerne i. Sy ærmesømme sammen.  

Forkanter-halskant: Saml op med rundpind 3 fra retsiden. Saml 1 m op i hver 

m/pind, men spring hver 5. m/pind over, ca 158 (164) 170 (176) m langs højre 

forstykke op til skulderen, ca 70 (74) 78 (82) m langs nakken, og ca 158 (164) 

170 (176) m langs venstre forstykke = ca 386 (402) 418 (434) m. 

(maskeantallet skal være deleligt m 4 + 2) Strik rib således: 2 vr, * 2 r, 2 vr * 

gentag fra * til * pinden ud. Strik 3 pinde rib. På 4. p rib strikkes knaphuller i 

højre forkant. Placer nederste knaphul midt for cardiganens nederste kant, det 

øverst lige før v-udskæringen starter, de øvrige 4 knaphuller midt mellem.  

Knaphul: Strik 2 r sm, slå om, slå om, strik 2 r sm.- På næste p strikkes  - 1 r, 

1 vr -  i det dobbelte omslag. Fortsæt i rib, som før og strik til der er strikket 7 

pinde rib. Luk af på næste p i rib.  

Hæft ender. Sy knapper i. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.  
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