
1491 CARDIGAN MED NORDISK MØNSTER
Garn:Alpaca+Merino Wool+Nettles fra ONIONknit
Alternativt kan modellen strikkes No. 4. Organic Wool+Nettles

K n i t
100% NATURFIBERGARNER

Inspiration på www.onion.dk

Alpaca+Merino Wool+Nettles
(30% superfin alpaka+

50% fin merino uld+20% nældefiber)



 
 
 
1491 Cardigan med nordisk mønster 
 
Størrelser   S (M)   L  (XL) 
Overvidde, model: 88 (94) 106 (116) cm 
Længde, model: 60 (62)  64  (66) cm 
 
Garnforbrug:   6  (7)  7    (8) ngl i bundfarven 

 1  (1)  1   (1) ngl  i hver af de 3 mønsterfarver 
Alternativt kan modellen strikkes i Wool + Nettles No. 4, eller Tussah Silk 

Garn:  Alpaca+Merino Wool+Nettles fra ONIONknit 
Tilbehør:  Knapper 
Pinde:   En 80 cm rundp nr. 3½ og 4. Et sæt strømpep nr. 3½ og 4 til ærmer 
 
Strikkefasthed: 22 m og 30 p i glat på p nr. 4 = 10 x 10 cm 
 
Opnå det gode resultat: Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er vigtigt at 
overholde strikkefastheden for at opnå det gode resultat, samt for at den angivne garnmængde if. opskriften passer. 
 
Mønsterstrikning: For at undgå lange tråde på vrangen, lægges den tråd der skal følge med på vrangen hen over 
den tråd der strikkes med efter ca. hver 3. – 4. m. Dette sted forskydes på den følgende omgang, da trådene ellers vil 
være synlige på retten. 
Farvedominans: Når der strikkes med 2 farver, vil den tråd man tager op under den anden tråd, hele tiden blive den 
mest dominerende på retten. Den tråd man tager op over den anden tråd vil blive mindst dominerende. 
For at opnå et jævnt mønster er det vigtigt at tage den samme tråd op under eller op over den anden tråd hver gang. 
Hvis du lægger begge tråde over venstre pegefinger når du strikker mønster, er det den tråd der ligger nærmest dig 
selv der bliver dominans. 
Mønster: Mønsterrapporten gent omg rundt, samtidig med mønsteret tages ind. Blusen og cardiganen er strikket 
rundt, det er kun det øverste stykke med halsudskæring der er strikket frem og tilbage. Strik diagram 1B, 2, 3 og 4. 
Cardiganens forkanter er monteret på norsk manér. Dvs. der stikkes på maskine og klippes op, hvorefter der strikkes 
forkanter med belægning.  
 
Ryg og forstykke: 
Slå 194 (206) 230 (254) m + 4 m til opklips-m = i alt 198 (210) 234 (258) m op med bundfarven på rundp nr. 3½.  
Strik rundt i omg således: 2 vr, fortsæt i rib, * 2 r, 2 vr *, gent fra * til * omg rundt, der bliver 4 vr, omg´s 2 første 
og 2 sidste m. Disse 4 m strikkes vr på alle omg hele arb igennem til oplips-m og er uafhængig af mønsteret. Strik 8 
cm rib, idet der tages 3 m ud jævnt fordelt på sidste omg = 197 (209) 233 (257) m + 4 vr-m. Skift til rundp nr. 4 og 
glat. Markér arb til sidesømme, sæt en mærketråd efter de første 49 (52) 58 (64) m = ½ forstykke, sæt den anden 
mærketråd efter de næste 99 (105) 117 (129) m = ryggen og 49 (52) 58 (64) m til ½ forstykke. Lad disse 
mærketråde følge med op. Strik lige op til arb måler 36 cm. Luk til ærmegab på næste omg: Luk 5 m af på hver side 
af de 2 mærketråde. Der er 44 (47) 53 (59) m på hvert forstykke og 89 (95) 107 (119) m på ryggen. Lad arb hvile. 
 
Ærmer: 
Slå 52 (52) 56 (56) m op med bundfarven fordelt på strømpep nr. 3½. Strik 8 cm rib 2 r, 2 vr. Skift til strømpep nr. 4 
og glat, samtidig med at der tages 4 (4) 0 (0) m ind jævnt fordelt på 1. omg = 48 (48) 56 (56) m. Efter endnu 1 omg, 
strikkes rombemønsteret fra diagram 2 (uden indt), gent de 8 m omg rundt. Fortsæt derefter med bundfarven, 
samtidig med at der tages 1 m ud før første m på første p, ved at tage lænken mellem m op og strikke den dr r. Strik 
denne m vr på alle omg og tag 1 m ud på hver side af denne vr-m på hver 8. omg (skiftevis hver 8. og 6. omg) hver 
8. omg (hver 6. omg) i alt 10 (12) 11 (15) gange = 68 (72) 78 (86) m + 1 vr- m på omg.  
Strik lige op til ærmet måler 46 (47) 47 (47) cm. Luk til ærmegab på næste omg: Luk vr-m og de følgende 5 m af, 
strik omg rundt og luk de sidste 5 m af = 58 (62) 68 (76) m. Lad ærmet hvile og strik et ærme magen til. 
 
Bærestykke: 
Strik delene over på den lange rundp nr. 4 med bundfarven i denne rækkefølge: ½ forstykke, det ene ærme, ryg, det 
andet ærme og ½ forstykke = i alt 293 (313) 349 (389) m. Tag 32 (32) 38 (48) m ind på næste omg for de forskellige 
str:  
S: * 7 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt, slut med 5 r. 
(M): * 7 r, 2 r sm, 8 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt, slut med 9 r. 
L: * 7 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt, slut med 7 r. 
(XL): * 6 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt, slut med 5 r. 
Der er nu 261 (281) 311 (341) m på omg. Strik endnu 0 (1) 3 (5) omg med bundfarven. Nu beg mønsteret. Gent de 
10 m i rapporten omg rundt = 26 (28) 31 (34) gange. Fortsæt i mønster og tag samtidig ind. 
2. indt på 33. mønster-omg: * 8 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 235 (253) 280 (307) m. 
3. indt på 38. mønster-omg: 2 r, 2 r sm, * 7 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt, slut med 5 r = 209 (225) 249 
(273) m. 
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4. indt på 46. mønster-omg: 2 r, 2 r sm, * 6 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt, slut med 4 r = 183 (197) 218 
(239) m. 
5. indt på 48. omg: * 5 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 157 (169) 187 (205) m. 
6. indt på 56. omg: * 4 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 131 (141) 156 (171) m. 
Nu beg halsudskæringen, samtidig med at mønsteret og indt fortsætter og mønsteret måler her ca. 20½ cm i højden. 
Luk 2 opklips-m af, luk de næste 11 (13) 14 (16) m af, strik omg rundt. Vend og luk 2 opklips-m af og luk de næste 
11 (13) 14 (16) m af, strik p hen. Nu strikkes frem og tilbage herfra. Luk i begge sider på hver 2. p til halsudskæring 
for 6 x 4 m, til diagrammet er færdigt. 
Samtidig strikkes 7. indt på 63. mønster-p på rsiden: (over de resterende m) * 7 (6) 5 (4) r, 2 vr sm *, gent fra * 
til *. Fortsæt i mønster over de resterende m. Strik samtidig 8. indt på 68. p: Regulér det resterende m-antal til 46 
(50) 54 (58) m. Bryd garnet. Sæt m på en hjælpetråd.  
 
Montering og forkanter: 
Sy 2 stikninger oven i hinanden på hver side af de 2 midterste opklips-m midt foran. Sørg for at der er stukket over 
alle tråde og for enderne af arb. Klip derefter op midt i midten = 1 vr-m til søm. Zigzag de rå kanter. 
Venstre forkant: Strik på p nr. 3½ ca. 11 m op for hver 5 cm langs forkanten indenfor 1 m fra maskinstikningen. 
Strik 7 p rib 2 r, 2 vr. Luk af i rib. 
Højre forkant: Strikkes som venstre, blot med 7 knaphuller på 4. p fra rsiden, jævnt fordelt, det nederste 6 m fra 
kanten, det øverste ca. 10 m fra kanten. Markér på venstre forkant hvor knaphullerne skal være. Knaphul: luk 2 m af 
og slå 2 nye m op på den følgende p.  
Belægninger: Slå det samme m-antal op som forkanten. Strik 5 p rib. Luk løst af i rib. Strik et stk. mere. Sy 
belægningerne på bagsiden af forkanterne langs de lange sider, så den rå zigzagkant er dækket.  
Halskant: Strik på p nr. 3½ m op langs halsudskæringen, strik 7 m op langs siden af højre forkant, strik 34 m op 
langs højre side af halsudskæringen, strik hen over ryggens 46 (50) 54 (58) m på tråd, strik 34 m op langs venstre 
side af halsudskæringen og 7 m langs venstre forkant = i alt 128 (132) 136 (140) m. Strik 1 p r fra vrsiden og regulér 
her m-antallet til i alt 118 (122) 126 (130) m. Strik rib 2 r, 2 vr, og luk et knaphul over de øvrige knaphuller, 3 m fra 
kanten på 5. og igen på 13. rib-p. Når der er strikket i alt 18 p rib, lukkes løst af i rib. Buk halskanten halvt ned på 
vrangen og sy til. Sy cardiganens ærmegab sammen. Sy rundt i kanten af det dobbelte knaphul. 
Sy knapper i venstre forkant. 
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