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vr på retsiden, r på vrangsiden

TOP DOWN CARDI

Størrelse:   S  (M)    L (XL)
Overvidde:  86  (94)  102  (110) cm
Hel længde ca.: 48  (50)  53  (55) cm 

GARN:  ONION Fino Organic Wool + Nettles

Garnforbrug:   6   (7)    7    (8) ngl fv. 811 douce grøn (A)
   1  (1)   1   (1) ngl fv. 804 laks (B)

Pinde:  Rundpind nr. 4, 80 cm, 1 strømpepind nr. 3, 4 maskemarkører

Tilbehør:  3 knapper

Strikkefasthed: 18 m og 34 p i retstrik = 10 x 10 cm & 21 m og 27 p i strukturmønster = 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 mængde garn ifg. opskriften passer.

Cardiganen strikkes oppefra og ned. Bærestykket strikkes i retstrik (ret på alle p) med udtagninger til raglan og v-hals, 
mens kroppen strikkes i struk-turmønster. Til slut strikkes kanterne på.

Bærestykke
Slå 63 (65) 67 (69) m op med fv. A. Sæt 4 maskemar-kører ind på p for 
at markere, hvor udtagningerne skal foretages, således:
3 m, markør, 12 m, markør, 33 (35) 37 (39) m, markør, 12 m, markør, 3 
m.
Strik r frem og tilbage på rundp (1. p = retsiden), idet der tages ud på 
hver side af hver markør således: 
*Strik r til 1 m før markøren, slå om, 1 r, flyt markøren, 1 r, slå om*, 
gentag fra * til * yderligere 3 gange, strik r pinden ud.
På den følgende p strikkes alle m og omslag ret.
Samtidig tages ud ved forkanterne til v-hals på 1. p og derefter på hver 4. 
p (retsiden) således: Strik 1 r, tag 1 m ud ved at strikke dr r i lænken 

mellem m, strik med raglanudtagninger til sidste m, tag 1 m ud, 1 r.
Krop
Når der er taget ud til raglan i alt 21 (23) 26 (28) gange (der er strikket 42 (46) 52 (56) p = 253 (273) 301 (321) m), 
deles arbejdet og ærmernes m hviler: Strik r over forstykkets 35 (38) 41 (45) m, lad ærmets 54 (58) 64 (68) m hvile på 
en maskerholder, slå 4 nye m op, strik r over ryggens 75 (81) 89 (95) m, lad det andet ærmes 54 (58) 64 (68) m hvile 
på en maskeholder, slå 4 nye m op, strik r over forstykkets 35 (38) 41 (45) m. Sæt et mærke mellem 2. og 3. af de 4 nye 
m i hver side for at markere ’sidesømmen’ = 153 (165) 179 (193).
Strik nu 1 p vr over forstykker og ryg, idet der tages 5 (5) 6 (6) m ud på hvert forstykke og 12 (14) 14 (16) m på ryggen 
(= der tages ud ved at strikke dr vr i lænken 
efter ca. hver 6. m – der tages ikke ud i de 4 m under ærmerne). Fortsæt i strukturmønster og tag fortsat ud ved 
forkanterne men nu på hver 2. p, til der er 47 (51) 55 (59) m på hvert forstykke = 189 (205) 221 (237) m
Sæt et mærke ved højre forkant her.
Fortsæt lige op i strukturmønster, til arbejdet måler 35 (36) 37 (38) cm fra delingen. Slut med en 6. mønster-pind, som er 
en p fra vrangsiden.

Kant
Strik 1 p r med fv. B over alle m langs den nederste kant, fortsæt op langs højre forkant til den første raglan med at 
strikke 3 m op for hver 4 p, strik 1 m op i hver m langs halsens opslagningskant og fortsæt videre ned langs venstre 
forkant med at strikke 3 m op for hver 4 p.
Nu skal der lukkes af med en hestetømmeaflukning således:
Slå 3 nye m op i slutningen af p med fv. B.
Strik med strømpepind nr. 3 og fv. B: *2 r, 1 r løs af, 1 r (den næste m langs kanten af arbejdet), træk den løse m over, 
vend ikke, men flyt de 3 m tilbage på venstre p, og gentag fra * hele vejen rundt langs kanterne. 
NB: Ved hjørnerne nederste strikkes r over de 3 m uden at strikke sammen med kanten én gang, sådan at der dannes et 
hjørne.
Langs højre forkant strikkes 3 knaphuller således:
Begynd 24 (24) 26 (26) m neden for mærket, *strik 3 r uden at strikke sammen med kanten én gang, træk den næste m 
fra kanten over den følgende m (som når man lukker af) og strik hestetømme over 10 (10) 11 (11) m, gentag fra * én 
gang mere og strik igen 3 r uden at strikke sammen med kanten. Fortsæt med hestetømmeaflukningen som før. 
Når alle m langs kanten er brugt, sys de resterende 3 m sammen med de 3 nye m ved hestetømmens begyndelse.

Ærmer
Sæt ærmets 54 (58) 64 (68) m på rundp nr. 4. Strik 1 p r fra retsiden og slå 3 m op i begyndelsen og slutnin-gen af 
denne p. Strik 1 p vr og tag 8 m ud jævnt fordelt over denne p (= der tages ud ved at strikke dr vr i lænken efter ca. hver 
6. m – der tages ikke ud over de 3 nye m i hver side) = 68 (72) 78 (82).
Fortsæt i strukturmønster og strik lige op, til ærmet måler 34 cm, slut med en 3. mønsterp.
Strik nu 1 p vr fra vrangsiden med fv. B, slå 3 nye m op i slutningen af p og strik hestetømmekant som ved nederste kant 
på kroppen, idet hver 7. og 8. m langs kanten strikkes r sammen, inden den 3. m fra heste-tømmen trækkes over.
Strik det andet ærme på samme måde.

Montering
Sy ærmesømmene og den lille søm under ærmet. Sy knapperne i. Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og lad 
tørre liggende.
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