CECILIE
STYLE 4421

STØRRELSER
OVERVIDDE I CM
HEL LÆNGDE I CM

S
96
56

(M)
(103)
(58)

L
112
60

(XL)
(120)
(62)

GARNFORBRUG antal ngl:
KATMANDU fv. 20

9

(10)

12

(13)

GARN
CEWEC Katmandu (19% Yak, 37% bambus, 36% merino uld, 8% polyamid) 25 gr = 125 m
VEJLEDENDE PINDE
Rundpinde 3 og 3½
STRIKKEFASTHED
25 m = 10 cm i glatstrik på pinde 3½
TILBEHØR
8 knapper
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BESKRIVELSE
Cardiganen strikkes frem og tilbage nedefra og op i en tråd, først strikkes krop frem og tilbage indtil
ærmegabet. Ærmerne strikkes rundt på rundpind. Delene samles og raglan bærestykket strikkes frem og
tilbage. Vendepinde ved halsen for bedre pasform. Forkanter med knaphuller strikkes på til sidst.
STØRRELSESGUIDE
Pasformen er løs uden at være oversize, beregn ca. 10 cm ekstra rørlighedsvidde over brystet.
FORKORTELSER
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen, 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 skal strikkes over denne ”dobbelt maske”, strikkes
den som en helt alm maske.
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OPSKRIFT
RYG/FORSTYKKE
Slå op med rundpind 3, 240 (258) 279 (300) m. Strik frem og tilbage i rib således: (1. p er arb.s vrangside):
1 km, *1 vr, 2 r* gentag fra * til * og slut med 1 vr, 1 km.
2.p: 1 km, *1 r, 2 vr* gentag fra * til * og slut med 1 r, 1 km.
Strik 9 pinde rib på denne måde. Sæt en mærketråd i hver side med 120 (130) 140 (150) m til ryggen – og
60 (64) 70 (75) m på højre forstykke og 60 (64) 69 (75) m på venstre forstykke. Skift til pinde 3½ og fortsæt
i glatstrikning og reguler maskeantallet på 1. p således: Tag 3 m ind jævnt fordelt på højre forstykke, strik
ryggens 120 (130) 140 (150) m, tag 3 (3) 2 (3) m ind jævnt fordelt på venstre forstykke. Der er nu 57 (61)
67 (72) m på hvert forstykke og 234 (252) 274 (294) m i alt på pind. Strik lige op i glatstrik til arb måler 39
(40) 41 (42) cm. Luk 10 (12) 14 (16) m til ærmegab i hver side således: Strik frem til 5 (6) 7 (8) masker før
1. mærketråd, luk 10 (12) 14 (16) m af til ærmegab, strik frem til 5 (6) 7 (8) m før 2. mærketråd, luk 10 (12)
14 (16) m af, strik pinden færdig. Der er nu 52 (55) 60 (64) m på hvert forstykke og 110 (118) 126 (134) m
på ryggen. Lad arb hvile mens der strikkes ærmer.
ÆRMER
Slå op med strømpepinde 3 (eller rundp med magic loop teknik), 54 (57) 57 (60) m og strik rundt i rib
således: *1 r, 2 vr * gentag fra * til * til der er strikket 9 omgange rib. Fortsæt på p 3½ i glatstrik og tag på 1.
omg ud jævnt fordelt til 60 (62) 64 (66) m. Strik lige op i glatstrik, når ærmet måler 5 cm startes
udtagninger. Tag 1 m ud efter 1. maske, og 1 maske ud før sidste m. Gentag udtagningerne på hver 3. cm
til der er 80 (84) 88 (92) m på omgangen. Strik til ærmet måler ca 47 (46) 45 (44) cm. Luk de underste 10
(12) 14 (16) m af til ærmegab på de første og sidste m på omg. = 70 (72) 74 (76) m. Lad masker hvile og
strik et ærme mere.
RAGLAN
Saml alle dele på en lang rundp 3½, ærmene sættes ind ved de aflukkede m på kroppen, sæt 4
mærketråde, 1 i hver sammenføjning = 354 (372) 394 (414) m. Strik frem til 2 m før første sammenføjning:
*lls, 2 r sm* gentag fra *til * ved hver sammenføjning = 8 m taget ind. Tag ind på denne måde på hver 2. p i
alt 22 (22) 22 (23) gange = 178 (196) 218 (230) m på pinden. Nu skal halsen formes med vendepinde
SAMTIDIG med at der fortsat tages ind til raglan på hver 2. p som før, således:
Start på en retsidepind og strik til der resterer 11 (11) 13 (16) m på p, vend med GSR teknik (se øverst), og
strik tilbage til der resterer 11 (11) 13 (16) m på pinden, vend med GSR teknik. Strik og vend på samme
måde, 3 m før forrige vending 2 gange i hver side (alle str) og derefter 2 m før forrige vending 3 (4) 5 (5)
gange i hver side, til der er vendt i alt 6 (7) 8 (8) gange i hver side. Efter sidste vending strik ret pinden ud,
stadig med raglan indt. Strik vrang tilbage over alle m. Husk at alle ”dobbelt” masker tæller som 1 m, og der
er nu taget ind til raglan i alt 29 (30) 31 (32) gange og der er 122 (132) 146 (158) m på p. Lad m hvile mens
der strikkes forkanter.
FORKANT VENSTRE
Saml op med rundpind 3, m op langs venstre forkant fra retsiden. Saml 1 m op i hver p, men spring ca hver
4. p over. Ca 146 (152) 158 (164) m. (maskeantallet skal være delelig med 3 + 2). Strik således: *1 vr, 2 r *
gentag fra * til * og slut pinden med 1 vr, 1 km. 2. p: Strik 1 km, *1 r, 2 vr * gentag fra * til * og slut med 1 r.
Strik i alt 7 pinde rib, luk af på 8. p i rib. Marker på venstre forkant hvor knapperne skal sidde. Beregn at
nederste knap skal sidde midt i nederste ribkant, og at øverste skal sidde midt i halskanten, fordel de
øvrige med jævne mellemrum.
FORKANT HØJRE
Saml op og strik som venstre. – OBS – 1. p strikkes således: 1 km, *1 vr, 2 r * gentag fra * til * og slut med
1 vr. Strik rib som på modsatte side, og på 4. p strikkes knaphuller således: Strik 2 r sm, slå om. Strik i alt 8
knaphuller svarende til markeringerne på venstre forkant. Husk sidste knaphul skal sidde i halskanten. Luk
af på 8. p i rib.
HALSKANT
Saml op med rundpind 3, 1 m i hver pind over højre stolpe, strik de hvilende m ret og tag 6 (10) 18 (24) m
ind jævnt fordelt over halsens masker, saml 1 m op i hver pind over venstre stolpe, ca 130 (136) 142 (148)
m. (obs maskeantallet skal være deleligt med 3 + 1)
Strik således (1. p er vrangsiden): Strik *1 vr, 2 r* Gentag fra * til * og slut pinden med 1 vr. 2. p: Strik *1 r, 2
vr* gentag fra * til * og slut med 1 r. Strik i alt 7 pinde rib, husk knaphul over højre stolpe på 4. p. Luk af i dr
rib på 8. p.
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MONTERING
Sy det lille hul under ærmet, hæft alle ender, sy knapper i. Vask trøjen ifølge anvisning på banderolerne og
lad dit strikketøj liggetørre fladt på et håndklæde.

CEWEC DESIGNTEAM - 1. UDGAVE

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