
Opskrift 5002/2 Puff cardigan 

 
Ryg/forstykker: Slå op med rundpind 3 243 (265) 287 (311) 333 m og strik frem og 
tilbage i rib (1. p er arb.s vrangsiden) 1 km, 1 vr *1 r, 1 vr* gentag fra * til * i alt 6 
cm. Skift til rundpind 3½. Sæt en mærketråd med 127 (139)149 (161) 171, og 58 
(63) 69 (75) 81 m til hvert forstykke.  
Strik lige op i glatstrik til arb måler 32 (33) 34 (35) 37  cm. Nu deles til ærmegab 
således: Strik frem til 5 (6) 6 (7) 7 m før sidemærketråden, luk 10 (12) 12 (14) 14 m 
af, strik frem til 5 (6) 6 (7) 7 m før næste sidemærketråd, og luk 10 (12) 12 (14) 14 
m af. Strik pinden færdig. Strik hver del færdig for sig. 

 
Ryg: Luk videre til ærmegab, på hver 2. p for (2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1 (,2,2,2,1,1,1) 
2,2,2,1,1,1 (3,2,2,1,1,1) m = 101 (111) 119 (129) 137 m til rest. Fortsæt lige op i 
glatstrikning, til arb måler 2 cm før hel længde. Sæt de midterste 43 (45) 47 (49) 51 
m på en nål til nakke, og strik hver side færdig for sig. Luk videre til nakke for 2,1,1 
m = 25 (29) 32 (36) 39 m tilbage til skulder, som sættes på en nål til hvile. Strik den 
anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt.  

 
Forstykke venstre: Tag ind ved ærmegabet som på ryggen = 45 (49) 54 (59) 64 m. 
Samtidig med 1. indtagning til ærmegab startes v-udskæring. Strik indtagning, strik 
frem til der resterer 3 m på pinden, strik 2 r sm, strik 1 km. Gentag indtagningerne på 
hver 4. pind, til der resterer 25 (29) 32 (36) 39) m på pinden. Strik det sidste stykke 
lige op.   
Højre forstykke: Strikkes som venstre, indtagningerne til v-udskæring ligger i 
starten af pinden, og strikkes: 1 km, 2 dr r sm.  
 
Ærmer: Slå op med str.p 3 56 (58) 60 (62) 64 m og strik rundt i rib, 1 r, 1 vr ialt 6 
cm. Skift til str.p 3½ og tag 1 m ud mellem 1. og sidste m. Denne m er mærkemaske. 
Strik 1 omg glat og start samtidig udtagninger. Tag 1 m ud på hver side af 
mærkemasken. Udtagningerne gentages på hver 6. omg. Strik glatstrikning med  
udtagninger til der er 94 (100) 106 (110) 116 m på omgangen. Når ærmet måler 45 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 90 (98) 106 (114) 122 cm  
Længde: 
 

52 (54) 56 (58) 60 cm  

Garn: 
 

Cewec´s Whisper Lace (70 % uld, 30% silke)  
50 gram = 400 meter.  

Garnforbrug fv 114:  
 

3 (3) 4 (4) 5 ngl  

Pinde: 
 

Rundpind 3 og 3½, strømpepinde 3 og 3½ 

Strikkefasthed: 
Tilbehør: 

28 m glatstrik = 10 cm på pinde 3,5 
6 ”bling” knapper 

Forkortelser 
 

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

Bemærk 
 
 
 

Første og sidste m på pinden er km og strikkes ret på alle 
pinde.  



cm eller ønsket længde lukkes de underste 10 (12) 12 (14) 14 m således: luk 
mærkemasken og de næste 4 (5) 5 (6) 6 (første) m på omgangen, strik frem til der 
resterer 5 (6) 6 (7) 7 m på omgangen, og luk disse af. Strik ærmet færdig frem og 
tilbage.  
Luk derefter i hver side, på hver 2. p for (2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1 (,2,2,2,1,1,1) 
2,2,2,1,1,1 (3,2,2,1,1,1) = 68 (72) 76 (78) 82 m. Fortsæt med at tage 1 m ind i hver 
side, på hver 2. pind, til der er taget ind yderligere 8 (9) 10 (11) 12 gange = 53 (55) 
57 (57) 59 m på pinden. Strik lige op til ærmekuplen måler 15 (16) 17 (18) 18 cm – 
målt lige op -  fra de 10 (12) 12 (14) 14 aflukkede masker. 
Luk af til pufærme således:  
Marker de midterste 39 m. Strik ind til markeringen. Strik *3 dr r sm* gentag fra * til 
* i alt 6 gange, tag 2 m RET løs af, strik 1 ret, træk de 2 løse m over, - strik * 3 r sm 
* gentag fra * til * i alt 6 gange. – strik pinden færdig. 
Luk af – ikke for stramt – i vrang fra vrangsiden.  
  
Montering: 
Læg arb ret mod ret, og strik skuldrene sammen således:  
Sæt de hvilende skuldermasker på pinde. Med en 3. p strikkes 1 m fra hver del 
ryg/forstykke ret sammen, og luk samtidig af.  
Strik den anden skulder sammen på samme måde. 
Sy ærmerne i.  
Nu strikkes forkanter og nakke på én gang således: 
Med en lang rundpind 3 samles m op, start nederst højre forkant, og saml 1 m op i 
hver pind, men spring ca hver 4. p over, fortsæt med at samle m op videre op langs 
v-udskæringen. Når nakkens hvilende masker nås, strikkes disse glatstrik, saml op 
videre ned langs venstre forkant. Maskeantallet skal være ulige. Strik ribkant således: 
1 km, *1 r, 1 vr* gentag fra * til * og slut med 1 r, 1 km.  
Strik 6 pinde rib. På 7. pind strikkes knaphuller således:  
Marker først til knaphuller således: Beregn at nederste knaphul skal sidde midt ud for 
ribkanten nederst, det øverste skal sidde lige under v-udskæringens start, de øvrige 4 
knaphuller jævnt fordelt.  
Knaphul: Strik 2 r sm, slå om, slå om, strik 2 r sm. På næste p strikkes 1 r, 1 vr i det 
dobbelt omslag. Fortsæt i rib til der er strikket i alt 14 pinde. Luk af på 15. p i rib. 
Hæft ender. Sy knapper i. Læg arb mellem fugtige stykker og lad det tørre.  
 
   
Design og opskrift: Sanne Lousdal  


