Cascada - en kortærmet tunika
Design: Hanna Maciejewska
En skøn tunika med hulmønster på ryggen,
inspireret af kaskader af vand strømmende i
et vandfald. Tunikaen er strikket oppefra og
ned, og er helt uden sammensyning.
2. udgave - september 2015 © Filcolana A/S
Materialer
200 (220) 250 (290) 340 (400) 460 g Indiecita fra
Filcolana
Rundpind 4 og 4,5 mm
2 maskemarkører
2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 knapper
Størrelser
92 cl/2 år (104 cl/4 år) 116 cl/6 år (128 cl/8 år) 140
cl/10 år (152 cl/12 år) 160 cl/14 år
Modellen på billedet er str. 116 cl/6 år i fv 143.
Mål
Overvidde: 54 (58) 64 (68) 72 (76) 80 cm
Hel længde: 43.5 (48) 52 (56.5) 61 (61) 69 cm
Strikkefasthed
17 m og 27 p i glatstrik på p 4,5 mm = 10 x 10 cm
MED DOBBELT GARN.
Særlige forkortelser
udtvr: tag 1 m vrang ud = stik venstre p bagfra under
lænken mellem m og strik den vr.
o-indt: 1 r løst af, 1 r, træk den løse m over.
vend med næste m (vendem) = Tag næste m vr løst
af med garnet foran arb, vend, tag første m vr løst af
med garnet foran arb.
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Side 2

Arbejdsgang
“Cascada” er strikket oppefra og ned, helt uden sømme. Først strikkes begge forstykker fra skulder og ned
til ærmegab. Derefter samles maskerne fra den midlertidige opslagning op og ryggen strikkes fra skulder
og ned til ærmegab. Herefter samles arbejdet, og der
strikkes rundt til krop. Til slut strikkes der masker op
langs ærmegabene og ærmerne strikkes.
Venstre forstykke
Slå 12 (13) 14 (15) 16 (16) 17 m op på p 4,5 mm
med dobbelt garn og en midlertidig opslagning. Strik
4 p glatstrik (1. p = vrangsiden).
Tag nu ud til hals således:
5. p (vrangsiden): Strik vr pinden ud, slå 1 ny m
op.
6.p: Strik r.
7. p: Strik vr pinden ud, slå 1 ny m op.
8. p: Strik r.
9. p: Strik vr pinden ud, slå 1 ny m op.
10. p: Strik r.
11. p: Strik vr pinden ud, slå 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 nye
m op.
12. p: Strik r.
13. p: Strik vr pinden ud, slå 6 (7) 7 (7) 8 (8) 9 nye
m op. Der er 24 (26) 27 (29) 31 (31) 33 m på p.
14. p: Strik 4 r, sæt en markør, strik r pinden ud.

Særlige teknik: Midlertidig opslagning
Hækl en luftmaskekæde med et kontrastfarvet
garn (der senere bliver fjernet). Kæden skal have
5-10 luftmasker mere end du skal slå op.
Strik nu, med det garn du skal bruge i arbejdet,
masker op således: Strik 1 m op i det tredje ben
i hver luftmaske (altså i den lille ”perle” der er
”bag” på luftmaskerne). Strik så mange masker
op, som du skal bruge i følge opskriften.

11,75 (13) 13 (14) 15,25 (15,25) 16,5 cm
7 (7,75) 8,25 (8,75) 9,5 (9,5) 10 cm

13,5 (15) 16 (17,5)
19 (20) 21 cm cm

Forstykke: 27 (29) 32 (34) 36 (39) 40 cm

29 (33) 36
(39) 41 (4
5) 48 cm

Ryg: 34 (36,5) 40 (44,75) 45 (47) 50,5 cm
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15. og alle øvrige ulige p: Strik vr til de sidste 4 m,
flyt markøren, 4 r.
Gentag de sidste 2 p yderligere 7 (7) 7 (11) 11 (11)
11 gange. Slut med en p fra vrangsiden. Bryd garnet
og lad m hvile på en maskeholder.
Højre forstykke
Slå 12 (13) 14 (15) 16 (16) 17 m op på p 4,5 mm
med dobbelt garn og en midlertidig opslagning (se
side 4). Strik 3 p glatstrik (1. p = vrangsiden).
Tag nu ud til hals således:
4. p (retsiden): Strik r pinden ud, slå 1 ny m op.
5. p: Strik vr.
6. p: Strik r pinden ud, slå 1 ny m op.
7. p: Strik vr.
8. p: Strik r pinden ud, slå 1 ny m op.
9. p: Strik vr.
10. p: Strik r pinden ud, slå 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 nye m
op.
11. p: Strik vr.
12. p: Strik r pinden ud, slå 6 (7) 7 (7) 8 (8) 9 nye m
op. Der er 24 (26) 27 (29) 31 (31) 33 m på p.
13. p: 4 r, sæt en markør, strik vr pinden ud.
14. p: Strik r.
15. og alle øvrige ulige p: Strik r til markøren, flyt
markøren, strik vr pinden ud.
16. p: Strik r til markøren, flyt markøren, 2 r sm, slå
om, 2 r.
18., 20., og 22. p: Strik r.
24. p: Som 15. p.
26. og 28. p: Strik r.
Kun str. – (–) – (8) 10 (12) og 14 år:
30. p: Strik r.
32. p: Som 16. p.
34. og 35. p: Strik r.

Side 3
(24) 26 (26) 28 m op med en midlertidig opslagning
(til hals bag), strik vr over m på venstre skulder. Der
er 44 (48) 50 (54) 58 (58) 62 m på p.
1. p – i første mønstergentagelse (retsiden):
Strik 2 (4) 2 (4) 3 (3) 2 vr, *strik 1. p i Cascade-mønsteret, 2 vr*, gentag fra * til *, til der er 0 (2) 0 (2) 1
(1) 0 m tilbage på p, 0 (2) 0 (2) 1 (1) 0 vr.
2. og alle lige p (vrangsiden): Strik som m viser,
og strik omslagene vr.
3.-16. p: Strik 2 (4) 2 (4) 3 (3) 2 vr, *strik den pågældende p i Cascade-mønsteret, 2 vr*, gentag fra
* til *, til der er 0 (2) 0 (2) 1 (1) 0 m tilbage på p, 0
(2) 0 (2) 1 (1) 0 vr.
1. p – i anden mønstergentagelse (retsiden):
Strik 2 (4) 2 (4) 3 (3) 2 vr, *strik 1. p i Cascademønsteret, 1 vr, 1 udtvr, 1 vr*, gentag fra * til * til de
sidste 6 (8) 6 (8) 7 (7) 6 m, strik 1. p i mønsteret, 2
(4) 2 (4) 3 (3) 2 vr. Der er taget 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 m
ud, og der er 50 (54) 57 (61) 66 (66) 71 m på p.
3.-16. p: Strik 2 (4) 2 (4) 3 (3) 2 r, *strik den pågældende p i Cascade-mønsteret, 3 vr*, gentag fra * til *
til der er 6 (8) 6 (8) 7 (7) 6 m tilbage på p, strik den
pågældende p i mønsteret, 2 (4) 2 (4) 3 (3) 2 vr.
1. p – i tredje mønstergentagelse (retsiden):
Strik 2 (4) 2 (4) 3 (3) 2 vr, * strik 1. p i Cascademønsteret, 2 vr, 1 udtvr, 1 vr*, gentag fra * til * til
der er 6 (8) 6 (8) 7 (7) 6 m tilbage, strik 1. p i strik
1. p i Cascade-mønsteret, 2 (4) 2 (4) 3 (3) 2 vr. Der
er taget 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 m ud, og der er 56 (60)
64 (68) 74 (74) 80 m på p.

Cascada diagram

Alle str.:
Slut med en p fra vrangsiden. Bryd ikke garnet.
Saml forstykkerne
Sæt de hvilende m fra venstre forstykke på en p.
1. p (retsiden): Strik over højre forstykkes m til
markøren, læg de resterende m på højre forstykke
over de første 4 m på venstre forstykke. Pinden med
de 4 m på højre forstykke ligger foran pinden med de
4 m på venstre forstykke. [Strik 2 m r sm, en fra hver
p] 4 gange, strik de resterende m på venstre forstykke. Der er 44 (48) 50 (54) 58 (58) 62 m på p.
Næste p (vrangsiden): Strik vr.
Næste p: Strik r.
Gentag de sidste 2 p, til forstykket måler ca. 13,5
(15) 16 (17,5) 19 (20) 21 cm fra opslagningen, slut
med en p fra vrangsiden. Bryd garnet og lad m hvile
på en maskeholder.
Ryg
Sæt m fra de midlertidige opslagninger på hver sin
p. Sæt garnet til fra vrangsiden og 12 (13) 14 (15)
16 (16) 17 vr over m på højre skulder, slå 20 (22) 22
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Cascada-mønster
1. p/omg: Strik 4 r.
2. p/omg og alle følgende lige p/omg:
Strik som m viser, og strik omsl r på
retsiden og vr på vrangsiden.
3. p/omg: Slå om, o-indt, 2 r.
5. p/omg: 1 r, slå om, o-indt, 1 r.
7. p/omg: 2 r, slå om, o-indt.
9. p/omg: 4 r.
11. p/omg: 2 r, 2 r sm, slå om.
13. p/omg: 1 r, 2 r sm, slå om, 1 r.
15. p: 2 r sm, slå om, 2 r.
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Fortsæt i mønster efter diagrammet/forklaringen
med udtagninger ved hver ny mønstergentagelse, til
arbejdet måler ca. 13,5 (15) 16 (17,5) 19 (20) 21 cm
fra opslagningen. Slut med en p fra vrangsiden. Bryd
ikke garnet.
Krop
Sæt forstykkets m ind på rundp.
1. omg: Strik over ryggens m i mønster som før, sæt
en markør, slå 2 (2) 4 (4) 4 (6) 6 m op (til ærmegab),
strik over forstykkets m, slå 2 (2) 4 (4) 4 (6) 6 m op
(til ærmegab). Saml omg og sæt et mærke ved omg’s
begyndelse. Der er 103 (112) 122 (130) 140 (144)
154 m på p.
2. og alle lige omg: Strik som m viser, og strik omslagene r.
3. omg: Strik over ryggens m i mønster som før, flyt
markøren, strik r omg rundt.
Fortsæt i med ovenstående maskefordeling, idet 1.16. p i Cascade-mønster gentages, og med udtagninger ved hver ny mønstergentagelse, til kroppen måler
ca. 27 (30) 33 (36) 39 (42) 45 cm fra ærmegabet,
eller ca. 3 cm fra ønsket længe. Slut med 16. mønsterp.
Skift til p 4 mm.
Næste omg: Strik r.
Næste omg: Strik vr.
Gentag de sidste 2 p 5 gange mere. Luk af i r.

Side 4
Skift til p 4 mm.
1. omg: Strik r.
2. omg: Strik vr.
Gentag de sidste 2 omg 3 gange mere. Luk af i r.
Venstre ærme: Strik som til højre ærme, men strik
først m op langs ryggen, derefter under ærmet og til
slut langs forstykket.
Halskant
Begynd i højre side af halsen, og strik med p 4 mm
22 (22) 22 (23) 24 (24) 25 m op langs højre forstykke, 20 (22) 22 (24) 26 (26) 28 m over den midlertidige opslagning langs halsen bag og 22 (22) 22 (23)
24 (24) 25 m langs venstre forstykket. Der er 64 (66)
66 (70) 74 (74) 78 m på p.
NB: Selvom der er angivet et nøjagtigt antal m, betyder det ikke noget, hvis tallet afviger en smule.
1. p (vrangsiden): Strik r.
2. p: Strik r.
3. p: Luk alle m af i r.
Montering
Hæft alle ender og sy knapperne i.
Skyl arb, centrifuger let og lad tørre liggende.

Ærmer (ens)
Ærmerne strikkes ved at strikke m op langs ærmegabene, og strikke vendepinde for at forme ærmekuplen. Bemærk, at løkken omkring m ikke samles op og
strikkes sammen med m.
Højre ærme: Begynd ved skulderen og strik 19 (20)
21 (23) 25 (27) 28 m op fra retsiden med p 4,5 mm
langs forstykket, strik 2 (2) 4 (4) 4 (6) 6 m op under
ærmet og 19 (20) 21 (23) 25 (27) 28 m langs ryggen. Der er 40 (42) 46 (50) 54 (60) 62 m på p.
Der strikkes ca. 1 m op for hver 2 p, bortset fra de
nye m under ærmet, hvor der strikkes 1 m op i hver
m. Sæt en markør øverst på ærmet ved skuldersømmen.
Strik nu ærmekuppel således:
1. p (retsiden): Strik r til der er strikket 4 (5) 5 (6)
6 (7) 7 m forbi markøren, vend med næste m.
2. p: Strik vr til der er strikket 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 m
forbi markøren, vend med næste m.
3. p: Strik r til der er strikket 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 m
forbi markøren, vend med næste m.
4. p: Strik vr til der er strikket 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 m
forbi markøren, vend med næste m.
Gentag de sidste 2 p, idet der hver gang vendes 1
m efter den foregående vendem. Fortsæt på denne
måde, til der er strikket over alle m, bortset fra de 2
(2) 4 (4) 4 (6) 6 m under ærmet. Slut med en p fra
vrangsiden. Vend arb og strik alle m r. Fjern markøren
øverst på ærmet, og placer den i stedet under ærmet
ved omg’s begyndelse.
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