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- en bluse eller cardigan til de helt små

Design: Hanne Pjedsted
En skøn og lun bluse eller cardigan er et must
i enhver babys garderobe og er anvendelig til
hele året: Om sommeren som det lette
overtøj, og efterår og vinter som det
uundværlig under flyverdragt eller jakke.
Farvespillet i garnet giver strikfladen et
farvespil som i en akvarel, som passer perfekt
til det lille barns egne farver.
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Størrelser
3 måneder (6 måneder) 9-12 måneder
Færdige mål
Trøjens overvidde: 50 (54) 60 cm
Huen passer til hovedvidde 40 (43) 45 cm
Materialer
Anina fra Filcolana: 100 gram flerfarvet og 50 gram
ensfarvet til bluse/cardigan (alle størrelser men det
rækker dog ikke til hue i str. 9-12 måneder).
Pinde 2½ og 3 og lille rundpind nr. 2 ½.
3 små knapper til blusen, 6 knapper til cardigan.
Strikkefasthed
28 masker på p 3 i ” vrang glat” = 10 cm
Med det flerfarvede garn strikkes ”vrang glat”, - dvs.
vrang på retsiden af arbejdet og ret på vrangsiden.
Kanterne strikkes i ensfarvet garn og i rib: 2 ret, 2
vrang.
Kantmasker ved sømme: Den første og den sidste
maske strikkes ret på alle pinde. Kantmasker uden
sømme: Den første maske på alle pinde tages ret løs
af med garnet bag arbejdet og den sidste maske i

slutningen af alle pinde strikkes ret.
Bluse
Der strikkes på tværs, dvs. fra ærme til ærme uden
skuldersømme. Det betyder at der efterfølgende alene
skal monteres i sidesømme og langs ærmesømme.
Knapkanterne i slidsåbningen strikkes med i
arbejdsgangen.
Ærme: Slå 38 (40) 44 masker op med ensfarvet garn
på pinde nr. 2½ og strik 10 (10) 12 pinde rib, 2 ret, 2
vrang.
Skift til flerfarvet garn og pinde nr. 3 og strik ”vrang
glat”. Yderste maske i hver side strikkes som en
kantmaske til sømmerum.
Tag i hver side 1 maske ud inden for kantmasken på
hver 4 pind til der er taget ud i alt 9 (11) 13 gange til
56 (62) 70 masker. SAMTIDIG, efter 8 pinde flerfarvet
”vrang glat” , strikkes striber således:
2 pinde almindelig glat med ensfarvet garn, derefter 4
pinde ”vrang glat” med flerfarvet garn og igen 2 pinde
med almindelig glat i ensfarvet. Strik herefter resten
af ærmet i ” vrang glat” med flerfarvet garn.
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antal masker op i halssiden, som der blev lukket af (1
maske 2 gange, 2 masker og 4 masker) til 60 (66) 75
masker.
Nu strikkes igen ”vrang glat” over alle 120 (132) 150
masker fra både forstykke og ryg til arbejdet måler
som til striberne på den anden skulder/sidesøm. Strik
striberne: 2 pinde almindelig glat med ensfarvet garn,
derefter 4 pinde ”vrang glat” med flerfarvet garn og
igen 2 pinde med almindelig glat i ensfarvet.
Luk i hver side 32 (35) 40 masker af til sidesømme og
strik ærmet som det første ærme, men med
indtagninger i stedet for udtagninger, og med striber
nederst når der mangler de sidste 2 udtagninger.
Når der er 38 (40) 44 masker tilbage skiftes til
ensfarvet garn og pinde nr. 2 ½. Strik 10 (10) 12
pinde rib, 2 ret, 2 vrang og luk af.

Når alle masker er taget ud og ærmet måler 14 (16)
18 cm eller ønsket længde til ærmegabet, skiftes
til ensfarvet garn og 2 pinde glatstrikning. Slå
SAMTIDIG 32 (35) 40 masker op til sidesømme i
begge sider af arbejdet med det ensfarvede garn til i
alt 120 (132) 150 masker og strik striber således:
2 pinde almindelig glat med ensfarvet garn, derefter
4 pinde glat vrang med flerfarvet garn og igen 2
pinde med almindelig glat i ensfarvet.
Fortsæt lige op ”glat vrang” med flerfarvet garn til
arbejdet måler 8,5 (9) 9,5 cm fra sidesømmen. Del
nu arbejdet på midten til ryg og forstykke og strik
hver del for sig.
Ryg: I nakken lukkes for 2 masker og derefter for 1
maske 2 gange. Strik 7 (8) 9 cm lige op over
ryggens masker og slå derefter op i halssiden: 1
maske 2 gange og så 2 masker. Lad stykket hvile og
strik forstykket.
Forstykke: Luk til halsudskæringen for 4, 2 og 1
maske 2 gange. Strik lige op til forstykket måler 3
(3,5) 4 cm fra den sidste aflukning. Strik nu stykket
neden for knapkanten, idet de øverste 32 (36) 33
masker hviler (= til knapkant), mens der fortsættes
med glat vrang over de 20 (22) 24 masker, der er på
blusens underkant. Strik 8 pinde og lad maskerne
hvile.
Skift til ensfarvet garn strik 8 p rib over knapkantens
masker, idet der efter 4 pinde strikkes to knaphuller
(luk for 4 masker og slå dem op igen på den følgende
pind) med 12 maskers mellemrum. Det øverste
knaphul placeres 8 masker fra halsudskæringen. Når
der er strikket 8 pinde lukkes af i rib.
Slå nu 32 (36) 33 masker op til den anden knapkant
med ensfarvet garn og strik 8 pinde rib. Skift til
flerfarvet gang og ”vrang glat” og strik 3 (3,5) 4 cm
igen over alle forstykkets masker, både fra
knapkanten og den underste del. Slå derefter samme
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Halskant: Rundt i halsudskæringen strikkes med
ensfarvet garn 88 (92) 100 masker op på pinde nr.
2½. Strik i alt 8 pinde rib, (2 ret, 2 vrang) idet der
efter de første 4 pinde i knaphulssiden strikkes et
knaphul over 4 masker og 3 masker fra kanten. Der
lukkes af i rib - uden at aflukningen strammes.
Kant for neden på blusen: Strik med det ensfarvede
garn ca. 168 (176) 184 masker op med lille rundpind
nr.2½. (Der strikkes ca. 4 masker op for hver 6
pinde). Strik 16 (16) 18 pinde rib, 2 ret, 2 vrang. Luk
af i rib uden at stramme maskerne i aflukningen.
Montering: Hæft alle ender og sy sidesømmene
sammen med maskesting (fra retsiden) og med
ensfarvet garn. Sy ærmesømmene og sy
knapkanterne til for neden oven over hinanden, så
knaphulskanten ligger øverst.
Sy knapper i knapkanten lige over for knaphullerne.
Hue med ensfarvet ribkant og ”tut”
Slå 106 (114) 122 masker op på pinde 2½ med
ensfarvet garn. Strik 15 pinde rib, 2 ret, 2 vrang.
Skift til pinde nr. 3 og flerfarvet garn og strik ”vrang
glat” som nederst på ærmet med 8 pinde flerfarvet,
derefter 2 pinde glat med ensfarvet garn, 4 pinde
med flerfarvet i ”vrang glat” og igen 2 pinde glat med
ensfarvet garn. Fortsæt med flerfarvet garn i ”vrang
glat” 10 (11½) 13 cm lige op.
Tag nu ind på følgende måde på næste vrangsidepind
(der hvor det strikkede viser glat!):
1 kantmaske, *6 ret, 2 ret sammen*. Gentag fra * til
* pinden ud. Slut med kantmasken.
Strik den pind og alle følgende retsidepinde som
vrang.
Næste vrangsidepind: kantmaske, *5 ret, 2 ret
sammen*. Gentag fra * til * pinden ud. Slut med
kantmasken.
Fortsæt således med indtagninger, idet der for hver
vrangsidepind strikkes en maske mindre mellem
indtagningerne. Indtagningerne skal ligge lige over
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hinanden i en linje,- tydeligt på vrangsiden af
arbejdet.
Når der er 13 (14) 16 masker tilbage, strikkes
maskerne sammen to og to og der fortsættes med
ensfarvet garn i almindelig glat 8 pinde lige op. Strik
igen maskerne sammen to og to. Nu brydes garnet og
det trækkes gennem de resterende masker.
Montering: Hæft ender og sy sømmen sammen
umiddelbart inden for kantmasken også op i ”tutten”.
Damp ganske let eller skyl arbejde op med lidt
uldvask.
Placer altid huen sådan at barnet ikke kan komme til
at ligge på dens søm.
Opskrift på cardigan
Der strikkes på tværs ligesom på blusen, dvs. fra
ærme til ærme uden skuldersømme. Det betyder at
der efterfølgende alene skal monteres i sidesømme og
langs ærmesømme. Knapkanterne strikkes først på til
sidst.
Strik som på blusen til arbejdet er delt i ryg og
forstykke. Strik ryggen som på blusen og lad ryggens
masker hvile.
Forstykke: Luk til halsudskæringen for 4, 2 og 1
maske 2 gange = 56 (62) 71 masker tilbage. Strik
lige op til forstykket måler 3 (3,5) 4 cm fra den sidste
aflukning.
Luk maskerne af eller sæt dem på en maskeholder,
idet knaphulskant og knapkant strikkes til sidst.
Slå nu 56 (62) 71 masker op med flerfarvet garn til
det andet forstykke og strik glat vrang til stykket
måler 3 (3,5) 4 cm ligesom på det første forstykket.
Slå derefter samme antal masker op i halssiden, som
der blev lukket af på det første forstykke (1 maske 2
gange, 2 masker og 4 masker).
Nu strikkes igen glat vrang over alle 120 (132) 150
masker fra både forstykke og ryg til arbejdet måler
som til striberne på den anden skulder/sidesøm. Strik
striberne: 2 pinde almindelig glat med ensfarvet garn,
derefter 4 pinde glat vrang med flerfarvet garn og
igen 2 pinde med almindelig glat i ensfarvet.
Luk i hver side 32 (35) 40 masker af til sidesømme og
strik ærmet som det første ærme, men med
indtagninger i stedet for udtagninger og med striber
nederst når der mangler de sidste 2 udtagninger.
Når der er 38 (40) 44 masker tilbage skiftes til
ensfarvet garn og pinde nr. 2 ½. Strik 10 (10) 12
pinde rib, 2 ret, 2 vrang og luk af.
Halskant: Rundt i halsudskæringen strikkes med
ensfarvet garn ca. 76 (84) 92 masker op på pinde nr.
2½ . Strik i alt 8 pinde rib, 2 ret, 2 vrang og luk af i

www.filcolana.dk

Side 3

rib uden at aflukningen strammes.
Kant forneden på cardigan: Strik med det ensfarvede
garn ca. 156 (164) 172 masker op med pinde nr. 2½
(eller med lille rundpind nr. 2½). (Der strikkes ca. 4
masker op for hver 6 pinde). Strik 16 (16) 18 pinde
rib, 2 ret, 2 vrang. Luk af i rib uden at stramme
maskerne i aflukningen.
Knapkant: Langs det ene forstykke strikkes med
ensfarvet garn og pinde nr. 2½ 80 (88) 96 masker op.
(Traditionelt til drenge i cardiganens højre side, til
piger i venstre side).
Strik 10 pinde rib, 2 ret, 2 vrang og luk maskerne af i
rib uden at stramme aflukningen.
Marker på denne kant hvor de 6 knapper kan sidde,
så de er pænt fordelt fra øverst til nederst.
Knaphulskant: Strik samme maskeantal op langs det
andet forstykke og strik 5 pinde rib. På næste pind
strikkes 6 knaphuller hver over 4 masker som lukkes
af og med 10 (11) 13 masker imellem. Det første
knaphul strikkes efter 3 (4) 3 masker. På den næste
pind slås 4 masker op over de 4 aflukkede.
Strik til der i alt er 10 pinde rib og luk af uden at
stramme aflukningen.
Montering: Hæft alle ender og sy sidesømmene
sammen med maskesting (fra retsiden) og med
ensfarvet garn. Sy ærmesømmene.
Sy knapper i knapkanten lige over for knaphullerne.

