
 
1618 BREDSTRIBET CARDIGAN 
 
Størrelse:              S                           (M)                         L                        (XL) 
 
Overvidde:           92                          (96)                       100                     (104) cm. 
 
Hel længde:         58                          (60)                        62                       (64)cm. 
 
Garn: Nettle Sock Yarn fra OnionKnit  
 
Garnforbrug: 10 ngl. -  2ngl. af hver fv bruges til alle str. - fv nr.: 1007, 1032,1029, 1019, 1027. 
ca 1m bomuldstråd. 
 
Tilbehør: 8 knapper ca. 1,2cm. 
 
Pinde: 3½ rundp 80 cm lang og strømpepinde 3½, hæklepind 4. 
 
Strikkefasthed: 24 m på p nr 3½ = 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.  
 
Modellen strikkes oppefra, frem og tilbage på rundpind. Udtagninger foretages i de 4 raglanlinjer. 
Der strikkes 12,5(13)13,5(14)cm af hver fv (tæl rækkerne, så de bliver lige brede). 
 
Forkortelser: MT = mærketråd. Hjp = hjælpepind, L- dr = drejet ret, lm= luftmasker. 
 
Halskant med Japansk opslag: Slå ca 9o lm op med en bomuldstråd. Saml 80(82)84(86)m op 
med fv 1007 på p 3,5. Saml 1m op i hver luftmaske der ligger på bagsiden af lm-kæden. Strik 1p vr 
+ 1p ret. Næste p strikkes således: *1vr, 1 ret ved at samle lænken op nede i den hæklede lm, 
lænken som er dannet i det garn der strikkes i *. Gentag dette til der er 159(163)167(171) m. Saml 
1m op i yderste lænke, så ribben slutter på 1vr. Fortsæt i rib og strik 4cm. Strik et par pinde, fjern 
derefter bomuldstråden. Eller slå 160(164)168(172)m op ved alm opslag. 
 
Der strikkes 12,5(13)13,5(14) cm af hver fv, efter ribkanten (fv 1007) vil striberapporten være; 
1032 (brun), 1029 (lyserød), 1019 (gul), 1027 (orange). 
 
Skift til fv 1032 (brun) og sæt MT mellem forstykke 25(26)27(28)m, ærme 27m, bagstykke 
56(58)60(62)m, ærme 27m, forstykke 25(26)27(28)m. Der strikkes frem og tilbage i glatstrik. Ved 
udtagninger strikkes derhen til 1m før MT, strik L- dr, 1r, MT, 1r, L -dr, dette gentages ved alle 4 
raglanlinjer. Der tages ud på hver 2.p 30(32)33(34) gange. 
 
Del arb og sæt ærmernes masker på hjp. 
 
For – og bagstykke: Mellem for – og bagstykke slås 4m op med bomuldstråd, sæt dem på venstre 
pind og strik dem ret med. Fortsæt i glatstrik og fortsæt farveskiftet til der er strikket 
12,5(13)13,5(14)cm af hver fv. Skift til fv 1007 og strik rib 1r. 1vr. Strik 4cm. Strik 1. og sidste m 
ret på begge sider. Luk af. 
 
Ærme: Slå 4m op med bomuldstråd og strik dem med, som på for – og bagstykke. Fortsæt i 
striberapport. Efter sidste farverapport skiftes til fv 1007 og rib. På 1.p tages 25(27)27(27)m ind 
jævnt fordelt ved at strikke 2rsm. Strik 4cm rib 1r, 1vr. Luk af. 
 
Højre forkant: Saml 138(145)145(152m på med fv 1007 på p3,5. Strik 5p rib 1r, 1vr. På næste p 
strikkes knaphullerne således: 5m, *2rsm, slå om 2x, 1m løs af, 1r, træk den løse m over, 15m *, 
gent tag til der er 8 knaphuller, 3m. Strik rib tilbage og strik i omslaget 1r, 1vr. På næste p strikkes 
hen til knaphullet (4m): sæt 1m foran arb, 1vr, 1r fra hjp, sæt 1m bag arb, 1vr, 1r fra hjp. Strik 
4cm rib i alt. Luk af. 
 
Venstre forkant strikkes på samme måde, men uden knaphuller. 
 
Montering: Fjerne bomuldstråden ved ærmegabet og sy maskerne sammen med maskesting. Hæft 
øvrige ender. Sy knapperne i. Damp arbejdet. 
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