Kalmia - en cardigan med hulmønster
Design: Katrine Wohllebe
Her er tale om en rigtig all round-trøje: god til
hverdag, men også fin nok til at have over en
kjole. Det lille hulmønster er meget enkelt og
alligevel effektfuldt og selv om det er strikket
på tynde pinde, vokser arbejdet forholdsvis
hurtigt, da hullerne gør strikken ”større”.
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Materialer
300 (350) 350 (400) g Arwetta Classic fra Filcolana i
farve 140 rød.
Pinde 2½ mm
7 knapper ca. 1½ cm i diameter
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 82-90 (90-98) 98-106 (106114) cm
Overvidde: 87 (98) 109 (120) cm
Ærmelængde til ærmegab: 43 (44) 45 (45) cm
Hel længde: 54 (57) 60 (64) cm
Strikkefasthed
Ca. 22 m og 46 p på p 2½ mm i hulmønster, som
angivet nedenfor = 10 x 10 cm. (Det er en god idé at
tælle masker hhv. pinde undervejs, da det kan være
svært at gennemskue på den strikkede struktur.)
Kantmasker
Første og sidste m strikkes r på alle p.
Hulmønster (maskeantal deleligt med 6 + 2
kantmasker)
1. p (retsiden): 1 r (= kantm), *3 r, slå om, 1 r løs
af, 2 r sm, træk den løse m over, slå om*. Gentag fra
* til * til sidste m, 1 r (= kantm).
2. p: 1 r, vrang til sidste m, 1 r.
3. p: 1 r (= kantm), *slå om, 1 r løs af, 2 r sm, træk
den løse m over, slå om, 3 r*. Gentag fra * til * til
sidste m, 1 r (= kantm).
4. p: 1 r, vrang til sidste m, 1 r.
Gentag 1.-4. p.
Bemærk i forbindelse med ind- og udtagninger, at
omslag og sammenstrikning af m hører sammen. Hvis
der ikke er m nok til begge, strikkes glatstrikning
over de m dr er ”til overs”, da m-antallet ellers vil
ændres.
Ryg
Slå 130 (146) 162 (178) m op på p 2½ mm, og strik
11 p ret (1. p = vrangsiden). Strik endnu 1 p ret, idet
hver 3. og 4. m strikkes ret sammen hen over pinden
i alt 32 (36) 40 (44) gange = 98 (110) 122 (134) m.
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Strik 1 p vrang, og fortsæt derefter i mønster som
angivet (første og sidste m er kantm og strikkes r på
alle p).
Når arb måler 33 (35) 37 (40) cm, lukkes i hver side
på hver 2. p til ærmegab hhv. 5, 2, 1, 1 (5, 2, 2, 1,
1) 6, 3, 2, 1, 1 (7, 3, 2, 2, 1) m af, derefter lukkes
på hver 4. p 1 (1) 1, 1 (1, 1) m af = 78 (86) 92
(100) m.
Fortsæt lige op til arb måler 52 (55) 58 (62) cm. Luk
de midterste 22 (24) 24 (24) m af til halsudskæring
og strik hver side færdig for sig.
Luk mod halsen på hver 2. p yderligere 4, 3, 2 (5, 3,
2) 5, 3, 2 (5, 4, 2) m af = 19 (21) 24 (27) m.
Når arb måler 54 (57) 60 (64) cm, lukkes de
resterende m løst af.
Venstre forstykke
Slå 62 (70) 78 (86) m op på p 2½ mm, og strik 11 p
ret (1. p = vrangsiden). Strik endnu 1 p ret, idet
hver 3. og 4. m strikkes ret sammen hen over
pinden i alt 15 (17) 19 (21) gange = 47 (53) 59
(65) m. Strik 1 p vrang, og fortsæt derefter i
mønster (husk kantm). Bemærk: Der vil kun være
½ mønsterrapport i venstre side (inden for kantm).
Når arb måler som ryggen til ærmegab, strikkes
ærmegab i højre side på samme måde som på
ryggen = 37 (41) 44 (48) m.
Fortsæt lige op til arb måler 45 (47) 49 (52) cm. Luk
nu i venstre side på hver 2. p til halsudskæring hhv.
6, 4, 3, 2, 1, 1 (7, 4, 3, 2, 1, 1) 7, 4, 3, 2, 1, 1 (8,
4, 3, 2, 1, 1) m af, derefter lukkes på hver 4. p 1 (1,
1) 1, 1 (1, 1) m af = 19 (21) 24 (27) m.
Luk de resterende m løst af i samme højde som på
ryggen.

Side 2
(25) m af på én gang.
Strik det andet ærme magen til.
Montering
Sy skulder-, side- og ærmesømme.
Venstre forkant: Strik langs venstre forkant og fra
retsiden ca. 131 (136) 141 (149) m op jævnt fordelt
og strik 11 p ret. Luk af. Marker placeringen af 6
knapper på kanten, idet den nederste placeres ca. 2½
cm over trøjens underste kant, den øverste ca. 5 cm
neden for halsudskæringen, og de øvrige med ca. 5½
(6) 6½ (7) cm imellem.
Højre forkant: Strikkes som venstre, idet der på 4. p
lukkes af til 6 knaphuller over for markeringerne på
venstre forkant. Til hvert knaphul lukkes 4 m af,
hvorefter der på den følgende p slås 4 nye m op over
de aflukkede.
Halskant: Strik fra retsiden ca. 127 (131) 137 (143)
m op jævnt fordelt langs halskanten, og strik ret som
til forkanterne. På 4. p strikkes desuden det sidste
knaphul 4 m inde fra højre forkant.
Hæft alle ender. Sy knapperne i over for knaphullerne.
Vask evt. trøjen i hånden i shampoo eller
uldvaskemiddel, centrifugér den let i vaskemaskinen
og læg den til tørre i facon på et håndklæde. (Garnet
tåler maskinvask, men pas på evt. skrøbelige
knapper.) Lad aldrig trøjen hænge og tørre, da det vil
trække den ud af facon.
Diagram

Højre forstykke
Strikkes som venstre, blot spejlvendt. NB! Når
mønsteret påbegyndes efter den retstrikkede kant,
begyndes med 3. p i diagrammet så kommer
mønsteret til at passe sammen i siden (gælder kun
højre forstykke).
Ærmer
Slå 66 (70) 74 (78) m op på p 2½ mm, og strik 11 p
ret (1. p = vrangsiden). Strik endnu 1 p ret, idet
hver 3. og 4. m strikkes ret sammen hen over
pinden i alt 16 (17) 18 (19) gange = 50 (53) 56
(59) m. Strik 1 p vrang, og fortsæt derefter i
mønster (husk kantm). Bemærk: På str. M og XL vil
der kun være ½ mønsterrapport i venstre side
(inden for kantm).
Tag samtidig 1 m ud i hver side på hver 14. (14.)
12. (12.) p i alt 13 (13) 15 (16) gange = 76 (79) 86
(91) m. Strik de nye m med i mønster efterhånden.
Fortsæt lige op til ærmet måler 43 (44) 45 (45) cm.
Luk nu i hver side på hver 2. p til ærmekuppel hhv.
5, 2, 1, 1, 1, 1 (5, 2, 2, 1, 1, 1) 6, 3, 2, 1, 1, 1 (7,
3, 2, 2, 1, 1) m af, derefter på hver 4. p 1 m 8 (8) 9
(9) gange, så igen på hver 2. p hhv. 2, 2, 4 (2, 2, 4)
2, 3, 3 (2, 3, 3) m. Luk de resterende 22 (23) 24
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