Strikmodeller nr. 7
Model nr. 1. Cardigan med roser
Materiale: Kauni effektgarn nr. 8/2 (100% uld )
Str.
S(M)L(XL)
Brystmål:
53(55)57(59)
Længde:
55(57)59(61)
Garnforbrug: 450(500)550(600) g
Farveforslag alle farver i Kauni effektgarn 8/2
Pinde: nr. 3 og 2,5
Strikkefasthed: 25 m og 40 p glat = 10 x 10 cm før filtning
30 m og 36 p glat = 10 x 10 cm efter filtning
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller
grovere pinde. Bemærk at de strikkede stykker først får den
rette størrelse efter vask/filtning.
Ryggen:
Slå 135(140)145(150) m op på pind nr.2,5 og strik 20 p (ca.
5 cm) glat til kanten, som bukkes dobbelt ved monteringen.
Fortsæt med p nr.3 og strik 2(3)4(5) cm glat. Tag 1 m ind
på begge sider af arbejdet til talje. Fortsæt med indtagning
på hver 9. pind på begge sider af arbejdet, i alt 7 gange.
Du har nu 121 (126)131(136) m på pinden. Strik 3 cm lige
op. Tag 1 m ud på begge sider af arbejdet på hver 8.p. I alt
6 gange på begge si-der. Du har nu 133(138)143(148) m
på pinden. Strik 10 p lige op. Luk af til ærmegab på hver p
i begge sider:2,1,2, 1,2,1,2, 1,2 . I alt 14 m i hver side. Du
har nu 105(110)115(120) m på pinden. Strik lige op indtil
du har strikket 79(83)87(91) pinde fra ærmegabets start.
Start med at lukke af til skuldrene og til hals-åbningen. Strik
47(49)51(53) m og luk de midterste 11(12)13 (14) m af. Strik
de sidste 47(49)51(53) m. Fortsæt med 2 garn-nøgler. Luk
af til skulderen 12,8,8,8(13,8,8,9) 13,9,9,9 (13,10,10,9) og til
halsåbningen 5,6 m samtidig.
Venstre forstykke:
Slå 86(89)92(95) m op på pind nr. 2,5 og strik 20 p (ca. 5 cm)
glat til kanten, som bukkes dobbelt ved monteringen. Fortsæt
med p nr. 3 og strik nu 29 m glat til sidestykket, 47(50)53(56)
m med rosemønster, se diagram, og 10 m glat til forkanten.
Se foto. Strik 2(3)4(5) cm lige op efter samme beskrivelse
og start med indtagning til talje. Tag 1 m ind til talje fra siden,
og fortsæt med indtagning på hver 9.pind, i alt 7 gange. Strik
3 cm lige op. Tag 1 m ud på hver 8.p. I alt 6 gange. Du har
nu 85(88)91(94) m på pinden. Strik 10 p lige op. Luk af til
ærme-gab på hver p: 2,1,2,1,2,1,2,1,2. I alt 14 m. Samtidig
start med at forstørre rosemønstrets del til siden (se foto).
På hver 3.pind strik rose-mønstrets del 1 m bredere. Efter
ærmegabets aflukning har du 71(74)77(80) m tilbage på
pinden. Strik lige op fra ærmegabets side og fortsæt med at
forstørre rosemønstrets del 2 m ad gan-gen på hver 3.p indtil
du har rosenmønstret tilbage på pinden i ærmegabets side.
Når du har strikket i alt 16(17)18(19) cm fra ærmegabets
start, begynd da at lukke af til halsåbning 2-3 m ad gangen
indtil du har 36(38)40(42)m på pinden. Når du har strikket
79(83)87(91) p fra ærmegabets start, start med at lukke af til
skulderen 12,8,8,8(13,8,8,9) 13,9,9,9(13,10,10,9) m på hver p
fra skulders side.
Højere forstykke: strikkes spejlvendt.

Ærmer:
Slå 60(66)72(78)m op på pind nr. 2,5 og strik 20 p (ca. 5
cm) glat til kanten, som bukkes dobbelt ved monteringen.
Start med rosenmønster (se diagram) fra p nr.23 og tag 1 m
ud på begge side af arbejdet på hver 5.pind, i alt 6 gange,
indtil du har 72(78)84(90) m på pinden. Efter mønstret strik
glat med ensfarvet garn og tag 1 m ud på begge sider af
arbejdet på hver 5.p, i alt 14 gange på begge sider. Du har nu
100(106)112(118) m på pinden. Strik 179 pind i alt. Nu lukkes
af til ærmerundning i beg. af hver p: 3,1,2,1,2,1,2,1 i begge
sider. I alt 13 m. Luk af for resterende masker samtidig.
Kante til halsåbning: Slå 127(128)129(130) m op og strik
glat 18 p. Luk alle masker af på en gang.
Forberedelse til filtning: Læg ærmestykkerne sammen
med retsiden ind og sy dem sammen langs kanten. Læg
forstykkerne sammen med retsiden ind og sy dem sammen
langs kanten. Buk ryggen sammen med retsiden ind og sy
den sammen langs kanten. Buk halsåbningskanten sammen
med retsiden ind og sy den langs kanten. Vask stykkerne ved
40°.Tør og åben dem fra syningerne. Pres dem.
Montering: Sy dekorationssyning på forstykkerne, der hvor
rosenmønstret går over til glatstrikning. Se foto. Sy skuldrene
sammen. Sy ærmerne i. Sy sidesømmene i ærmer og
sidestykker. Sy lynlåsen i. Sy halskanten på efter tegning 1.
Buk cardigans nederste kant i 2,5 cm længde tilbage og sy
kanten fast efter tegning 2. Buk ærmets nederste kant i 2,5
cm længde tilbage og sy kanten fast efter tegning 2.
Model nr. 2 Lang cardigan med stor krave
Materiale: Kauni ensfarvet 8/2 garn 100% uld
+ effektgarn 8/2 ( 100% uld )
Str.
S(M)L(XL)
Brystmål:
53(55)57(59)
Længde:
70(72)74(76)
Farveforslag: DD2 EF
		
LL4
EG
		
RR4 EZ
Garnforbrug: 580(640)700(760) g
Pinde: nr. 3 og 2,5
Strikkefasthed: 25 m og 40 p glat = 10 x 10 cm før filtning
30 m og 36 p glat = 10 x 10 cm efter filtning
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller
grovere pinde. Alle stykker er strikket større, end normalt,
fordi, at stykkerne bliver filtet før syning.
Ryggen:
Slå 134(140)146(152) m op på pind nr.2,5 og strik 20 p (5
cm)glat til kanten, som bukkes dobbelt ved monteringen.
Fort-sæt med pind nr.3 og strik 5 cm glat. Tag 1 m ind på
begge sider af arbejdet. Fortsæt med indtagning på hver
30. pind på begge sider af arbejdet, i alt 4 gange, indtil du
har 126(132)138 (144) m på pinden. Strik lige op indtil du
har strikket 48(49)50 (51) cm. Luk af til ærmegab på hver p i
begge sider: 2,1,2,1,2, 1,2,1,2. I alt 14 m på begge sider. Du
har nu 98(104)110(116) m på pinden. Strik 80(84)88(92) p lige
op fra ærmegabets start. Start med at lukke af til skuldre og til
halsåbningen. Strik 39(42) 45(48) m og luk de midterste 20 m
af. Strik de sidste 39(42)45 (48) m. Fortsæt med 2 garnnøgler.

Luk af til skulderen 7,8,8,8 (8,8,9,9)9,9, 10(10,10,10,10) og til
halsåbningen 4,4 samtidig.
Venstre forstykke med rosemønster:
Slå 32 m op på pind nr. 2,5 og strik 20 p (5cm) glat med ensfarvet garn til kanten, som bukkes dobbelt ved monteringen.
Fortsæt med pind nr.3 og start med at strikke mønster efter
diagram. Strik lige op, indtil dit arbejde måler 53(54)55(56)
cm. Luk 1 m af på hver p til halsåbning, indtil du har 18 m på
pinden til skulderen. Strik 10 p lige op. Luk af alle masker på
en gang.
Venstre forstykke ensfarvet:
Slå 45(48)51(54) m op på pind nr.2,5 og strik 20 p(5 cm)glat til
kanten, som bukkes dobbelt ved monteringen. Fortsæt med
p nr.3 og strik 5 cm glat. Tag 1 m ind til talje fra siden. Fortsæt
med indtagning på hver 30.pind, i alt 4 gange. Nu har du strikket ca. 48(49)50(51) cm fra starten og du har 41(44)47(50)
m på pinden. Luk af til ærmegab på hver p: 2,1,2,1,2,1,2,1,2.
I alt 14 m. Du har nu 27(30)33(36) m på pinden. Når du
har strikket 80(84)88(89) p fra ærmegabets start, luk af til
skulderen: 7,7,13(8,8,14)9,9,15(10,10,16) på hver p fra
skulderens side.
Højre forstykke: strikkes spejlvendt.
Ærmet:
Slå 56(62)68(74) m op på pind nr.2,5 og strik 20 p (5 cm) glat
til kanten, som bukkes dobbelt ved monteringen. Fortsæt
med p nr.3 og start med rosemønster efter diagram. Tag 1
m ud på begge side af arbejdet på hver 5. pind. Efter du har
strikket 20 p rosemønster, har du 64(70)76(82) m på pinden.
Fortsæt med glatstrikning med ensfarvet garn. Strik 10 p lige
op. Tag 1 m ud på begge sider af arbejdet på hver 4.p, i alt
20 m. Fortsæt med udtagning, indtil du har 104(110)116(122)
m på pinden. Strik 186 p i alt. Noget af arbejdets længde
bliver brugt senere til dekorative indsyninger. Nu lukkes af til
ærmerundning i beg. af hver p: 3,1,2,1,2,1,2,1 i begge sider.
I alt 13 m. Du har 78(84) 90(96) m på pinden. Luk af for
resterende masker samtidig.
Kravens venstre side:
Slå 84 m op på pind nr.3 og strik 8 p glat. Start med udtagning
på kravens inderste side og indtagning på kravens yderste
side samtidig. På kravens inderste side : Tag 1 m ud efter hver
2 cm, i alt 10 gange. På kravens yderste side : Tag 1 m ind på
1. og 2. pind. Tag 2 m ind på kravens yderste side. Fortsæt
med indtagning på hver r pind, i alt 6 gange. Dit arbejde
måler nu ca. 11 cm. Tag 2 m ind på vr pind og strik r tilbage.
Tag 2 m ind på vr pind og 2m ind igen på r pind tilbage. Din
arbejde måler nu ca. 14 cm. Tag 2 m ind på hver p, i alt 4
gange. Fortsæt med at tag ind på hver p: 3,4,5,6 m. Luk af for
resterende masker samtidig. Din arbejde er ca. 18 cm bred.
Kravens højre: side strikkes spejlvendt.
Kant til lynlåsen. Slå 6 m op på pind nr.3 og strik 53 cm glat.
Luk af alle masker på en gang.
Forberedelse til filtning:
Læg ærmestykkerne sammen med retsiden ind og sy
dem sammen langs kanten. Læg de mønstrede forstykker
sammen med retsiden ind og sy dem sammen langs kanten.
Læg de ensfarvede forstykker sammen med retsiden ind
og sy dem sammen langs kanten. Buk ryggen sammen

med retsiden ind og sy den sammen langs kanten. Læg
kravestykkerne sammen med retsiden ind og sy den langs
kanten. Buk kanten sammen med retsiden ind og sy den
sammen langs kanten. Vask stykkerne ved 40°. Tør og pres
dem. Åben dem fra syningerne.
Montering: Sy dekorationssyningerne på forstykkere. Se foto.
Sy den mønstrede forstykke sammen med ensfarvede. Sy
dekorations-syningerne på ærmerne. Se foto. Sy skuldrene
sammen. Sy ærmerne i. Sy sidesømmene i ærmer og
sidestykker. Buk den nederste kant og ærmernes kant tilbage
til bagsiden og sy den på efter tegning. Sy kravestykkerne
sam-men. Sy kraven på og afslut kravens inderste kant
korrekt, (se tegning). Sy lynlåsen i. Sy lynlåsens kant på og sy
lynlåsen ind.
Model nr. 3 Trekantet poncho
Materiale: Kauni ensfarvet 8/2 garn 100% uld
Færdig Str. 180 x 63 cm
Garnforbrug: 350 g
Farveforslag: alle farver i Kauni 100% uldgarn
Rundpind: nr. 4
Strikkefasthed: 25 m og 36 p glat = 10 x 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller
grovere pinde.
Ryggen:
Slå 5 m op på rundpind nr. 4 og strik efter diagram 1. Alle
lige pine strikkes med vr tilbage. Strik 7,5 mønstremotiver
i arbejdets længde. Skulderens bredde bliver 12
mønstergange. Fortsæt med 2 garnnøgler. Luk 4 midterste
mønstergange af til halsåbningen efter diagram. Luk
skuldermasker af efter du har strikket den sidste vr p tilbage
efter sidste mønsterrække: 2 m r sm, 1 m r fra forrige m, 2 m r
sm, 1 m r fra forrige m osv.
Forstykke:
Slå 5 m op på rundpind nr. 4 og strik efter diagram. Alle
lige pinde strikkes med vr tilbage. Strik 7 mønstremotiver i
arbejdets længde. Start med at lukke af til halsåbningen og
luk de midderste 3 mønsterganges masker af efter diagram.
Fortsæt med 2 garnnøgler. Luk skuldermasker af efter du har
strikket den sidste vr p tilbage efter sidste mønsterrække: 2 m
r sm, 1 m r fra forrige m, 2 m r sm, 1 m r fra forrige m osv.
Sy skuldrene sammen efter tegning. Hækl halsåbningens
kant over med fm-r og hækl 2.række efter diagram 3.
Kanten: Saml alle kantmasker på poncho trekantens 4
sider på pinden (du skal bruge 2 tråde fra masken, når
du samler m-r på pinden, for at lave et flot hold). Start fra
skulderen og saml i alt 157 m op fra hver trekantens side.
Strik 1 r maske mellem hver luftmaske på trekantens top (på
forsiden, bagsiden og på skuldre). Strik 1,3,5,7,9,11,13 p efter
kantdiagram. Strik 2,4,6,8,10,12,14 p r tilbage. Der er 10 m
på hver kantmønsters tung. NB! På pind nr.3 efter diagram
2 (første mønsterrække) er der før og efter r masken på
trekantens top ( forstykke og ryggen) 1 slå om og 3 r masker.
Og før og efter r masken på trekantens skulder-top er der
1 slå om og 5 r masker. Der er 15 tunger på hver side af
trekanten og 4 topper (1 på forsiden, 1 på bagsiden og 2 på
skuldrene).

Hvis du har på pinden:
160 m = 16 tunger + 8 m ( 3m + 5 m )
150 m = 15 tunger + 8 m
140 m = 14 tunger + 8 m.
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 fra
forrige m m osv.
Model nr. 4 Cardigan med skindsnører
Materiale: Kauni effektgarn nr. 8/2 ( 100% uld )
Str.
S(M)L(XL)
Brystmål:
53(55)57(59)
Længde:
58(60)62(64)
Garnforbrug: 480(530)580(630)g
Tilbehør: 4 stk. af skindsnøre i 40 cm længde og 0,2 cm
bredde
Farveforslag: alle farver i Kauni effektgarn 8/2
Pinde: nr. 2
Strikkefasthed: 25 m og 40 p glat = 10 x 10 cm før filtning
30 m og 36 p glat = 10 x 10 cm efter filtning
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller
grovere pinde. Alle stykker er strikket større, end normalt,
fordi, at stykkerne bliver filtet før syning.
Ryggen:
Slå 132(137)142(147) m op på pind nr.2 med en anden farve
garn og strik 3 p. Strik 1 p med en stærk sytråd(kaprontråd).
Det trækkes ud i slutningen af arbejdet, for at lave en ”robust
kant”. Fortsæt strikning med det valgte garn til cardigan og
strik 34(38)42(46) p lige op. Tag 1 m ind på begge sider
af arbejdet til talje. Fortsæt med indtagning på hver 8.
pind på begge sider af arbejdet, i alt 7 gange. Du har nu
118(123)128(133) m på pinden. Strik 14 p lige op. Tag 1 m
ud på begge sider af arbejdet på hver 7.p på begge sider.
I alt 6 gange. Strik lige op til ærmegab, indtil du har strikket
144 p i alt. Nu har du 130(135)140(145) m på pinden. Luk af
til ærmegab på hver p i begge sider: 2,2,1,2,1,2,1,2. I alt 13
m på begge sider. Du har nu 104(109)114(119) m på pinden.
Strik 84(88)92(96) p lige op. Start med at lukke af til skuldre
og til halsåbningen. Strik 37(39) 41(43) m og luk de midterste
30(31)32(33) m af. Strik de sidste 37(39)41(43) m. Fortsæt
med 2 garnnøgler. Luk af til til hals-åbningen på hver pind;
2,1,1,1 m på begge sider. Efter hals-åbningen er strikket
færdig, luk af til skulderen: 8,8,8,8(8,8,9,9) 9,9,9,9(9,9,10,10)
m på begge sider.
Halskanten til ryggen: Saml halsåbningens masker op på
arbejdets vrang side og strik 2,5 cm ret. Luk af alle masker
samtidig. Buk halvdelen af halskanten til arbejdets retside og
sy masker på ryggen efter tegning.
Venstre forstykke:
Slå 86(89)92(95) m op på pind nr.2 med en anden farve garn
og strik 3 p. Strik 1 p med en stærk sytråd(kaprontråd). Det
trækkes ud i slutningen af arbejdet, for at lave en ”robust
kant”. Fortsæt strikning med det valgte garn til cardigan og
strik 44(47)50(53) m mønstret efter tegning. og glat de sidste
42 masker. Strik på denne mode lige op 34(38)42(46) p. Tag
1 m ind til talje og fortsæt med indtagning på hver 8.pind, på
taljesiden, i alt 7 gange. Du har 79(82)85(88) m på pinden.

Strik 14 p lige op og start med at lukke af til halsåbning.
Luk 1 m af til halsåbning på hver 2.pind indtil skulderen efter
diagram 3. Samtidig tag 1 m ud på hver 7.p til talje. I alt 6
gange. Når du har strikket 144 p fra starten indtil ærmegab,
luk af til ærmegab på hver p: 2,2,1,2,1,2,1,2. I alt 13 m.
Strik 84(88)92(96) p lige op fra ærmegabet. Luk af for alle
resterende masker på skulderen samtidig (som er tilbage på
skulderen efter halsåbnings aflukning).
Venstre forstyks rosenkant: Slå 4 m op på pind nr. 2 og
strik glat. Tag 1 m ud i beg. af hver r pind, indtil du har 32
m på pinden. Start med at strikke mønstret efter diagram,
på 24. p. Der bliver en glatstrikket ”kant” på begge sider af
rosemønster: 3 m glat på hals-åbningens side og 5 m glat
på syningens side. (Se foto). Strik 4 rosemotiver. Start med
at strikke glat, uden rosemønster og start med at lukke af til
skulderen på hver pind: 4,4,4,4,4,4,4,4. I alt 32 gange.
Højre forstykke: strikkes spejlvendt.
Ærmet:
Slå 60(66)72(78) m op på pind nr.3 med en anden farve garn
og strik 3 p. Strik 1 p med en stærk sytråd(kaprontråd). Det
trækkes ud i slutningen af arbejdet, for at lave en ”robust
kant”. Fortsæt strikning med det valgte garn og strik 21 p.Tag
1 m ud på begge sider af arbejdet på hver 5.pind. I alt 20
masker. Nu har du 100(106)112(118) m på pinden. Strik
171 p i alt. Nu lukkes af til ærmerundning i beg. af hver p:
2,2,1,2,1,2,1,2 i begge sider. I alt 12 m på begge sider. Luk af
for resterende masker samtidig.
Forberedelse til filtning: Læg ærmestykkerne sammen
med retsiden ind og sy dem sammen langs kanten. Læg
forstykkerne sammen med retsiden ind og sy dem sammen
langs kanten. Læg forstykkernes rosenkanter sammen med
retsiden ind og sy dem sammen langs kanten. Buk ryggen
sammen med retsiden ind og sy den sammen langs kanten.
Vask stykkerne ved 40°. Tør dem. Åben dem fra syningerne.
Pres stykkerne.
Montering:Tag kapronsytråd ud af den nederste kant af
ryggen og sy kanten igennem efter tegning.Tag kapronsytråd
ud af den nederste kant af ærmet og sy kanten igennem efter
tegning.
Tag kapronsytråd ud af den nederste kant af forstykkerne
og sy kanten igennem efter tegning. Sy rosenkanterne på
forstykkerne. Sy skuldrene sammen. Sy ærmerne i. Sy
sidesømmene i ærmer og sidestykker. Monter skindsnører
på forstykkerne. Lav 2 stk. af garnsnører og monter dem op
indresiden af cardigan.
FORKORTELSER:
m Maske
vr
r Ret
p
Luftmaske
v
Dobbeltstangmaske
o
Ret fra ret og vrang fra vrang
Kantmaske, strikkes ikke igennem
1 ret løs af, 1 ret og træk den løse m over
3 m sammen, træk den løse m over
vrang fra ret og ret fra vrang

Vrang
Pind
Fastmaske
Slå om
2 ret sammen

