Kauni Strikmodeller nr. 3

Mønster. Til kanten på siderne er der i begyndelsen og i
slutningen af pinden altid 5 kantm!
Strik kanten på siderne efter kantdiagram: 3 m r, slå om,
Model nr.1 Hæklet poncho med
2 m vr sm. Strik 37 m r og i slutningen af pinden igen efter
blomsterne
kantdiagram: 2 m vr sm, slå om, 3 m r. Strik alle masker r
tilbage.
Materiale: Kauni effektgarn
Start med mønstret: Strik 5 kantm efter
Garnforbrug: 140 g
kantdiagram. Strik mønster efter mønsterdiagram. Afslut
Farveforslag: Kauni effektgarn
pinden med kantdiagram. Alle lige pind strikkes 5 kantm r,
Hæklenål: nr. 1,75
mønstret vr, og 5 kantm r tilbage. Strik 15 mønstergange
Lav 189 1m med hæklenål nr. 1,75, Saml til en ring og
eller efter ønsket længde og strik r tilbage. Strik 2 p r.
hækl 1 fm i hver 1m.
Strik startkant efter startkantdiagram. Alle lige pind
Start med mønster efter diagram: Husk! I hver 3. runde lav
strikkes vr tilbage. Strik 2 p r og luk alle masker af på en
blomsterne efter blomsterdiagram igennem hele arbejdet,
gang.
1.-5.runde: hækl 5 lm og stik nålen i den 3.fm, lav 5 lm og
stik nålen i den 3.fm, osv, Blomsterdiagram nr.1
6.-10.runde: lav fm-r til halvdelen af første bue, hækl 6 lm
Model nr.3 Cardigan med knap
og stik nålen i luftmaske-buen, hækl 6 lm og
stik nålen i luftmaske-buen, osv. Blomsterdiagram nr.1
Materiale: Kauni garn nr.8/2, 100% uld
11.-15.runde: lav fm-r til halvdelen af første bue, hækl 7 lm Str. S – (M) – L – (XL)
og stik nålen i luftm-buen, hæk 7 lm og stik nålen i luftmGarnforbrug: 320 (360) 400 (440) g
buen, osv. Blomsterdiagram nr.2
Farveforslag: Alle farver Kauni garn nr.8/2
16.-26.runde: lav fm-r til halvdelen af første bue, hækl 8 lm Modellens ½ brystvidde: 53-(55)-57-(59) cm
og stik nålen i luftm-buen, hækl 8 lm og stik nålen i luftmPinde: nr. 2
buen, osv. Blomsterdiagram nr.2
Strikkefasthed: 25 m og 31 p = 10 x 10 cm
27.-37.runde: lav fm-r til halvdelen af første bue, hækl 9 lm Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere
og stik nålen i luftm-buen, hækl 9 lm og stik nålen i luftmeller grovere pinde
buen, osv. Blomsterdiagram nr.3
Ryggen
38.-50.runde: lav fm-r til halvdelen af første bue,
Slå 120 (124)128 (132) m op på p nr.2. Strik 6 p r og
hækl 10 lm og stik nålen i luftm-buen, hækl 10 lm og stik
fortsat 100 (102) 104 (106) P med glatstrik. Der lukkes af
nålen i luftm-buen, osv. Blomsterdiagram nr.3 51.runde:
til ærmegab på hver p i begge sider: 4,4,3 m. Strik 46 (48)
lav fm-r til halvdelen af første bue, hækl 13 lm, lav dstgm i 50 (52) p
luftm-buen, lav 7 lm, lav dstgm i luftm-buen, lav 7 lm, osv.
De midterste 32 m lukkes af til halsåbning. Herefter lukkes
52.runde: lav kanten af fm-r.
til halsåbning 1,1,1 m på hver p i begge sider. Luk af for

Model nr.2 Tørklade
Materiale: Kauni garn nr. 8/1
Garnforbrug: 30 g
Farveforslag: Alle farver Kauni garn nr.8/1
Pinde: nr. 5
Strikkefasthed: 17 m og 16 P i glat strik = 1 Ox1 O cm
Færdig str.: 30 cm x 167 cm
Slå 47 m op på pind nr. 5 og strik 2 p r,
Startkant. Strik efter starkantdiagram. Alle lige pind
strikkes vr tilbage. P nr. 6 strikkes r tilbage.

resterende masker på skulderen på en gang.
Ærmer
Slå 55 (59) 63 (67) m op på p nr.2 og strik 5 p r, 2 p glat og
start med mønster efter diagram. Tag 1 m ud i begge sider
på hver 4.p til der er 92 (94) 96 (98) m på p. Strik mønster
9 mønstergange og afslut mønstret trekantet (se på
billede). Strik til arbejdet måler 50 cm og luk af for ærmet
4,4,3 m. Luk af for resterende masker.
Venstre forstykke
Slå 65 (67) 69 (71) m op på p nr.2 og strik 6 p r. Strik 72 p
glatstrik og start med mønstret efter diagram.
Husk! På lukningssiden strikkes der 3 m r til kanten
igennem hele arbejdet. Strik 7 (8) 9 (10)

mønstergange og luk af til ærmegab 4,4,3. Tag ud til
kraven mellem kanten og glatstrik på hver r p 1,1,1,1,1.
Strik mønstret 52 (54) 56 (58) p. Luk af til skulderen
30 m. Strik mønstret 34 p til bagsiden af kraven.
Luk alle masker af på en gang.
Højre forstykke
Slå 5 m op på p nr. 2. Strik og tag ud efter
forstykkediagram til der er 65 (67) 69 (71) m på p.
Husk! På hver 5. p strik holder efter mønsterdiagram.
Strik 72 p efter mønsterdiagram. Strik 24 (26) 28 (39) P
glat og luk af til ærmegab 4,4,3. Tag ud til kraven mellem
kanten og glatstrik på hver r p 1,1,1,1,1. Strik glat 52
(54) 56 (58) p. Luk af til skulderen 30 m. Strik glat 34 p til
bagsiden af kraven. Luk alle masker af på en gang.
Sy dekorationssyning på ærmerne og på forstykkerne
efter billede. Sy forstykkernes krave sammen. Sy
skuldrene og kraven sammen. Sy ærmerne i. Sy
sidesømmene i ærmer og sidestykker.

Model nr.4 Stor tørklæde med frynser
Materiale: Kauni garn nr. 8/2
Garnforbrug: 200 g
Farveforslag: Alle farver Kauni garn nr.8/2
Pinde: nr. 6
Strikkefasthed: 17 m og 16 p i glat strik = 10x10 cm
Færdig str: 70 cm x 150 cm
Slå 112 m op på pind nr. 6 og strik 5 p r.
Kanten i begyndelsen af p og i slutningen af p strikkes altid
4 m r. Samt lige p.
Strik kanten 4 m og start med mønstret efter diagram. Alle
lige pind strikkes vr tilbage.
Strik 14 mønstergang som bliver ca. 200 cm. På den
sidste mønstergang strik kun 17 p og lige pind (nr.18) skal
strikkes r tilbage. Strik 4 p r. Alle m lukkes af på p nr.5.
Frynser
Klip 6 stk. garnender på hver 25 cm Hækl en knude efter
tegning. Frynsernes færdige længde er 10 cm.

Model nr.5 Sjal med hæklet kant
Materiale: Kauni effektgarn
NB! Strikkes med garnet dobbelt

Garnforbrug: 550 g
Farveforslag: Kauni effektgarn
Pinde: nr. 3,5
Strikkefasthed: 21 m og 22 P = 10 x 10 cm
Hæklenål: nr. 12 Højre stykke.
Slå 60 m op på p nr. 3,5. Strik 1 p r. Fortsæt i glat 300 p og
luk af.
Venstre stykke Strikkes som højre stykke. Sy stykkerne
sammen efter tegning.
Hæklet kant:
Midten og bunden: Hækl 2 rk fm efter tegning.
Siderne: Hækl mønstret efter diagram.
1.rk:Lav 104 stgm
2.rk: Lav 4 stgm, 4 lm, 4 stgm, 4 lm osv.
3.rk: Hækl 3 stgm, og fortsæt hele rk med 6 l1m, 2 stgm,
6 lm, 2 stgm osv
4.rk: som 2.rk
5.rk: Hækl kun stgm
6.rk: som 2.rk
7.rk: som 3.rk osv indtil der er hæklet 6 mønstergange.
Afslut med stgm rk som 25. rk. Hækl 2 rk fm på bagstykke
efter tegning.

Model nr.6 Cardigan med frynser
Materiale: Kauni garn nr.8/2, 100% uld
NB! Strikkes med garnet dobbelt
Str. S – (M) – L – (XL)
Garnforbrug: 620 (670) 720 (770) g
Farvekombinationer:
Sort 		
asfaltgrå
Sort 		
mørkegrå
Bordeaux
rød
Hvid 		
lysegrå
Mørkegrøn
lysegrøn
Mørkeblå
jeansblå
Modellens ½ brystvidde: 54-(56)-58-(60)
Pinde: nr 4
Strikkefasthed: 20 m og 30 p = 10 x 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere
eller grovere pinde
Ryggen
Slå 135 (139) 143 (147) m op på p nr.4. Strik 36 (37) 38
(39) cm i rib i 3 r og 3 vr. Der lukkes af til ærmegab på hver
p i begge sider: 3,3,3,1 m. Strik til arbejdet måler 56 (58)
60 (62) cm. De midterste 33 m lukkes af til halsåbning.
Herefter lukkes til

halsåbning 3 m på begge sider og samtidig til skulderen
9,10,10,10 (10,10,10,11) 11,10,10,12 (11,11,11,12)m.
Venstre forstykke
Slå 75 (77) 79 (81) m op på p nr.4. Strik 36 (37) 38 (39)
cm i rib i 3 r og 3 vr. Luk af til ærmegab 3,3,3,1 m. Strik til
arbejdet måler 45 (47) 49 (51) cm og luk af til halsåbning
22 m på en gang. Strik 1O cm og luk af til skulderen
9,10,10,10 (10,10,10,11) 11,10,10,12 (11,11,11,12) m.
Højre forstykke
Slå15(17)19(21)moppåpnr.4. Strik1.piribi1 r og 1 vr. Strik
16 p glat og der tages 1.gang 11 m ud. Strik 16 p glat og
tag 2.gang 11 m ud. Strik 16 m glat og tag 3.gang 11 m
ud. Strik 16 m glat og tag 13 m ud. Strik glat til arbejdet
måler 36 (37) 38 (39) cm og luk af til ærmegab 3,3,2.
Strik glat til arbejdet måler 45 (47) 49 (51) cm og luk af til
halsåbning18 m på en gang. Strik 1O cm og luk af
til skulderen 9,10,10,10(10,10,10,11)11,10,10,12(11,11,
11,12) m.
Ærmer
Slå 42 (44) 46 (48) m op på p nr.4. Strik 1.p i rib i 1 r og 1
vr. Strik 4 p glat og tag 1 m ud i begge sider. Strik 5 p glat
og tag 1 m ud i begge sider. Fortsat med glatstrikning. På
hver 3.p tages 1 m ud i begge sider indtil der er 84 (88) 92
(96) m på pinden. Strik videre uden udtag, indtil arbejdet
måler 49 cm. Der lukkes af til ærmerunding i beg. af hver p
i begge sider 3,3,2 m. Luk af for resterende masker på en
gang. Arbejdet måler nu 52 cm.
Lynlås
Strik bonden til lynlåsen.
1 )Til mørk forstykke: Slå 6 m op med mørk garn og strik
glat 45 cm. Sy bonden på den indre side af lynlåsen. Sy
lynlåsen i trøjen. Sy bonden på indre side af cardigan.
2)Tillys forstykke: Strikkes og syes som til mørk side, men
med lys garn.
Kanten
1) Til mørk forstykke. Slå 70 m op med lys
		 garn og strik glat 16 p, skift garnet til mørk og 		
		 strik glat 2 p. Afslut ikke kanten, men
		 træk 2 p (mørk garn) tilbage, at du har flotte 		
		 åbne masker.
2) Til lys forstykke. Strikkes som ribkant til mørkere
		 side, men med omvendte farver.
Sy kanterne sammen i midten. Sy de åbne kantmasker på
den yderste side af cardigan. Sy kanten på den indre side
af cardigan.
Sy skuldrene sammen. Sy ærmerne i.
Sy sidesømmene i ærmer og sidestykker.

Model nr. 7 Trekantet sjial
Materiale: Kauni garn nr. 8/1
Garnforbrug: 50 g
Farveforslag: Alle farver Kauni garn nr.8/1
Pinde: Rundpind nr. 4
Strikkefasthed: 17 m og 16 p i glat strik =10x10 cm
Færdig str.: 190 x 95 cm
Slå 6 m op på pind nr. 4 og strik efter diagram. Alle lige
pinde strikkes vr tilbage.
Strik 19 mønstermotiver i længden, eller indtil
ønsket længde. Strik 6 omg retstrik, (kanterne fra
afslutningsdiagram) og afslut den sidste p med 2 tråd, for
at forstærke kanten, således: 2 m r sm, 1 m r fra forrige
m, 2 m r sm, 1 m r forrige m osv. Afbrud ikke tråden, men
saml alle m på trekantens sider på pinden (du skal bruge 2
tråde fra masken, når du samler m-r på pinden, for at lave
en flot hold). Kanten. Strik kanten efter kantdiagram. Afslut
den sidste p med 2 tråd, for at forstærke kanten, således:
2 m r sm, 1 m r fra forrige m, 2 m r sm, 1 m r forrige m osv.
FORKORTELSER
m
=maske
p
=pind
r
=ret
vr
=vrang
dr
=drejet
sm
=sammen
beg
=begyndelsen
rk
=række
omg =omgang
1m
=Iuftmaske
fm
=fastmaske
stgm =stangmaske
hstgm =halvstangmaske
dstgm =dobbeltstangmaske
ret fra ret og vr fra vr
vr fra ret og ret fra vr
slå om
1 ret løs af, 1 ret og træk den løse m over
2 ret sammen
1 ret løs af, 2 ret sm og træk den løse m over
de 2 m
5 ret sm, 1 slå om, 1 ret fra de 5 m
stgm
hstgm
dstgm
lm

