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Selv en lille cirkusprinsesse kan fryse om de bare arme og må have sig en lun og blød cardigan,
som kan passe til det lyserøde tylskørt. Fin skal man være når man skal i cirkus.
STØRRELSER
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
MÅL
Overvidde: 66 (71) 76 (80) cm
Ærmelængde: 20 (28) 31 (33) cm
Hel længde: 34 (38) 40 (42) cm
STRIKKEFASTHED
22 m og 30 p i glatstrik med 1 tråd af hver kvalitet på
pind 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere masker
på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre
masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farve 1: 50 (50) 75 g (75) g Alva farve 361
(Madeira Rose)
Farve 2: 50 (50) 100 (100) g Merci farve 2010
(Strawberry Ice Cream)
Farve 3: 50 g Merci farve 1636 (Papaya)
Farve 4: 50 g Merci farve 615 (Filur)
Farve 5: 50 g Merci farve 609 (Rosehip) og 25 g Paia
farve 709 (Rose Shimmer)
Farve 1 (Alva) strikkes sammen med farve 2, 3 eller 4
arbejdet igennem (1 tråd af hver kvalitet holdt sammen)
Farve 5 strikkes med 1 tråd Merci og 1 tråd Paia holdt
sammen.
Rundpind 3 mm og 3,5 mm, 80 cm
Strømpepind 3 mm og 3,5 mm hvis der ikke strikkes
magic loop på lang rundpind.
8 markører eller kontrastfarvet tråd
5 (5) 6 (6) knapper (ca. 18 mm diameter)
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER
o-indt (overtræksindtagning)
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over den netop
strikkede.
h-udt (højrevendt udtagning)
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft
lænken op på pinden og strik den ret.

Arbejdsgang
Cirkusprinsesse strikkes oppefra og ned med
raglanudtagninger og vendepinde til at forme
halsudskæringen.
Når udtagningerne er strikket, deles arbejdet til ærmer
og krop, som strikkes færdig hver for sig.
Til sidst samles masker op til forkanter og halskant,
som strikkes på til sidst.

v-udt (venstrevendt udtagning)
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft
lænken op på pinden og strik den drejet ret.
SÆRLIGE TEKNIKKER
Raglanudtagninger
*Strik glatstrik til markøren, 1 v-udt, flyt markør til
højre pind, strik 1 r (raglan-m), flyt markør til højre
pind, 1 h-udt *, gentag fra * til * i alt 4 gange, strik
glatstrik p ud.
Der er taget 8 m ud på p. Tag ud på denne måde på
begge sider af alle raglanm på alle p fra retsiden.
Løkkeopslagning
Lav en ring af garnet, således at den lange garnende
(med garnnøglet i den anden ende) lægges ovenpå den
tråd der sidder fast på pinden, strik højre pind ind
forfra i ringen, stram garnet så ringen bliver til en
maske. Gentag til det ønskede antal masker.
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Opskrift
Striberapport
2 pinde med farve 5
4 pinde med farve 1 og farve 3
2 pinde med farve 5
4 pinde med farve 1 og farve 4
2 pinde med farve 5
4 pinde med farve 1 og farve 2
BÆRESTYKKE
Slå 81 (86) 91 (94) masker op på pind 3,5 mm med
farve 5. Strik glatstrik og følg striberapporten som
beskrevet ovenfor.
På første pind opdeles arbejdet i forstykker, ærmer og
ryg således:
1. p (vrangsiden): Strik 1 r (kantmaske), 12 (13)
14 (14) vr (højre forstykke), indsæt markør, 1 vr
(raglanmaske), indsæt markør, 12 (13) 14 (15) vr
(højre ærme), indsæt markør, 1 vr (raglanmaske),
indsæt markør, strik 27 (28) 29 (30) vr (ryg), indsæt
markør, 1 vr (raglanmaske), indsæt markør, strik 12
(13) 14 (15) vr (venstre ærme), indsæt markør, 1 vr
(raglanmaske), indsæt markør, strik 12 (13) 14 (14) vr
(venstre forstykke), 1 r (kantmaske).

Næste p (retsiden): Slå om p, strik som 1. vendepind
til omslaget, strik omslaget og næste maske ret sm,
strik r pinden ud.
Næste p: 1 r, strik vr til omslaget, strik omslaget og
næste maske dr vr sm, strik vr til sidste m, 1 r.
Fortsæt herefter med at strikke frem og tilbage i
glatstrik over alle masker, og raglanudtagninger på alle
retsidepinde, til der er taget ud i alt 18 (20) 22 (24)
gange = 225 (246) 267 (286) masker.
Slut med en pind fra vrangsiden.
På næste pind deles arbejdet til ærmer og krop,
således:
Strik venstre forstykkes 31 (34) 37 (39) masker ret,
strik raglanmasken ret, sæt de næste 48 (53) 58 (63)
masker på en maskeholder (venstre ærme), slå 5 m op
med løkkeopslagning i forlængelse af maskerne på
pinden, strik raglanmasken ret, strik ryggens 63 (68)
73 (78) masker og næste raglanmaske ret, sæt de
næste 48 (53) 58 (63) masker på en maskeholder
(højre ærme), slå 5 m op i forlængelse af maskerne på
pinden, strik raglanmasken ret, strik højre forstykkes
31 (34) 37 (39) masker ret.

Begynd raglanudtagninger og vendepinde, således:
1. vendepind (retsiden): *Strik r til markørern, v-udt,
flyt markøren, 1 r, flyt markøren, h-udt*, gentag fra
* til *, til der er 11 (12) 13 (13) m tilbage på pinden,
vend.
2. vendepind: Slå om p, strik vr til der er 11 (12) 13
(13) m tilbage på pinden, vend.
3. vendepind: Slå om p, strik som 1. vendepind til
omslaget fra fra forrige pind, strik omslaget og næste
maske ret sm, 2 r, vend.
4. vendepind: Slå om p, strik vr til omslaget fra forrige
pind, strik omslagetog næste maske drejet vr sm, 2 vr,
vend.
5. vendepind: Slå om p, strik som 1. vendepind til
omslaget, strik omslaget og næste maske ret sm, 1 r,
vend.
6. vendepind: Slå om p, strik vr til omslaget fra forrige
pind, strik omslaget og næste maske drejet vr sm, 1 vr,
vend.
Gentag de 5. og 6. vendepind 1 gang mere.
Der er således strikket 4 vendinger i hver side.
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KROP
Strik frem og tilbage i glatstrik over kroppens 139
(150) 161 (170) masker, til hele arbejdet måler ca. 31
(35) 37 (39) cm fra skulderen. Slut med en pind fra
vrangsiden og en stribe i farve 5.

ÆRMER
Sæt ærmets 48 (53) 58 (63) masker på pind 3,5 mm.
Med farve der passer i striberapporten, strikkes der
5 masker op i de nyopslåede masker på kroppen = 53
(58) 63 (68) m.

Skift til pind 3 mm og farve 1 og 2 holdt sammen.

Indsæt en markør i den midterste af de 5 m, denne
maske markerer omgangens begyndelse.

Tag 14 (15) 16 (17) masker ud, således:
Næste p (retsiden): 4 (5) 6 (5) r, *v-udt, 10 r*,
gentag fra * til *, til sidste 5 m, v-udt, strik ret pinden
ud = 153 (165) 177 (187) masker.
Næste p: 1 r, *1 dr vr, 1 r*, gentag fra * til *, til sidste
2 m, 1 dr vr, 1 r.
Næste p: 1 r, *1 dr r, 1 vr*, gentag fra * til *, til sidste
2 m, 1 dr r, 1 r.
Gentag disse 2 pinde, til der er strikket i alt 8 pinde.
Luk maskerne af i drejet rib.

Strik 8 omgange glatstrik.
Næste omgang (indtagningsomgang): 1 r, o-indt,
strik r til 3 m før markøren, 2 r sm, 1 r.
Tag ind på denne måde på hver 6. (7.) 6. (7.) omgang,
i alt 6 (8) 11 (11) gange = 41 (42) 41 (46) m.
Fortsæt lige op i glatstrik, til ærmet måler 16 (24) 27
(29) cm fra ærmegabet.
Skift til pind 3 mm og farve 1 og 2 holdt sammen.
Kun str. 2 og 6 år
Næste omg: Strik ret og foretag 1 v-udt midt på
omgangen.
Kun str. 4 og 8 år
Næste omg: Strik 1 omgang ret.
Alle str
Strik 4 cm drejet rib (1 dr r, 1 vr).
Luk af i drejet rib.
Strik det andet ærme tilsvarende.
FORKANTER
Venstre forkant (knapkant)
Langs retsiden af venstre forstykke, strikkes der med
pind 3 mm og farve 1 og 2 holdt sammen, 75 (83) 87
(91) masker op. De yderste 6 masker i begyndelsen og
i slutningen strikkes op i hver pind, indimellem
strikkes der 3 masker op for hver 4 pinde.
1. p (vrangsiden): Tag 2 m løs af med garnet foran
arb (mod dig selv), *1 r, 1 dr vr*, gentag fra * til *, til
sidste 3 m, 1 r, 2 vr.
2. p: Tag 2 m løs af med garnet bag arb, *1 vr, 1 dr r*,
gentag fra * til *, til sidste 3 m, 1 vr, 2 r.
Gentag disse 2 pinde, til der er strikket 7 pinde.
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Luk af på næste p (retsiden), således:
1 r, strik de næste 2 m dr r sm, løft den 1. m over,
fortsæt aflukningen mens alle vrangmasker strikkes ret
og alle retmasker strikkes drejet ret, til de sidste 3 m,
strik 3 r sammen og luk dem af.
Højre forkant (knaphulskant)
Strik masker op som på venstre forkant og strik 3 pinde
drejet rib.
4. p (retsiden): Tag 2 m løs af med garnet bag arb,
strik drejet rib , til der er 64 (64) 78 (78) m tilbage
på venstre pind, *strik de næste 2 m dr vr sm og stram
garnet, slå om p, strik de næste 2 m vr sm og stram
garnet, strik 10 m drejet rib som m viser*, gentag fra *
til *, til der er 8 m tilbage på pinden, strik de næste 2 m
dr vr sm og stram garnet, slå om p, strik de næste 2 m
vrang sm og stram garnet, 1 dr r, 1 vr, 2 r.
5. p: Strik drejet rib som maskerne viser, samtidig
strikkes der 1 vr og 1 r i hvert omslag.
Strik yderligere 2 pinde drejet rib.
Luk af som på venstre forkant.
HALSKANT
Med pind 3 mm og farve 1 og 2 holdt sammen, strikkes
der 81 (86) 91 (94) masker op langs retsiden af halsåbningen, strik 1 maske op for hver opslået maske (der
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strikkes ikke masker op på ribkanterne).
Kun str 2 og 6 år
1. p (vrangsiden): Tag 2 m løs af med garnet foran
arb, *1 r, 1 dr vr*, gentag fra * til *, til de sidste 3 m,
1 r, 2 vr.
Kun str 4 og 8 år
1. p (vrangsiden): Tag 2 m løs af med garnet foran
arb, *1 r, 1 dr vr*, gentag fra * til *, og strik samtidig
2 m sm midt på pinden, til de sidste 3 m, 1 r, 2 vr =
(85) (93) masker.
Alle str
2. p: Tag 2 m løs af med garnet bag arb, *1 vr, 1 dr r*,
gentag fra * til *, til de sidste 3 m, 1 vr, 2 r.
Strik yderligere 7 pinde drejet rib.
Luk af på næste p (retsiden), således: 1 r, strik de 2
næste m dr r sm, løft den 1. m over, fortsæt aflukningen
mens maskerne strikkes drejet rib til de sidste 3 masker
på venstre pind, strik de 3 masker ret sammen, luk den
sidste maske af.
MONTERING
Hæft alle ender og sy knapper i overfor knaphullerne.
Vask cardiganen iflg. anvisning på banderolen og lad
den tørre liggende.
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