Norite

- en lang cardigan

Design: Luise Bjerre
Min datter spurgte, om jeg kunne strikke en
lang cardigan til hende, og det gjorde jeg.
Den er strikket i en tråd Naturgarn og en tråd
Tilia, der hhv. er et tykt, blødt uldgarn og et
tyndt, blankt og loddent garn af kid mohair
og silke. Cardiganen er let og hurtig at strikke
på store pinde, så både du og din teenagedatter kan få en.
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Materialer
750 (800) 850 (900) g Naturgarn fra Filcolana i farve
991 (Medium Grey (melange))
90 (100) 110 (120) g Tilia fra Filcolana farve 331
(Steel)
1 knap 28 mm
Rundpind 9 mm, 80 cm, og rundpind 7 mm, 60 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd
2 store sikkerhedsnåle eller hjælpegarn
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm Overvidde: 102 (110) 116 (124) cm
Vidde forneden: 110 (119) 126 (134) cm
Ærmelængde: 49 (50,5) 52 (53) cm
Hel længde: 76 (78) 79 (81) cm
Strikkefasthed
11 m og 16,5 p i glatstrikning med en tråd af hver
kvalitet på p 9 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pinden og strik den drejet ret eller vrang, som det passer
med strikningen.
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den
løse m over den netop strikkede.
Arbejdsgang
Cardiganen strikkes frem og tilbage i ét stykke op til
ærmegabene og deles derefter i forstykke og ryg, der
strikkes færdig hver for sig. Forkanterne strikkes videre op, og syes sammen midt bag og langs nakken.
Ærmerne strikkes for sig og sys i.
Krop
Slå 121 (131) 139 (147) m op på rundp 9 mm med
en tråd af hver kvalitet, og strik frem og tilbage. Begynd med perlerib:
1. p (retsiden): Strik r.
2. p: 2 r, *1 vr, 1 r*, gent fra *-*, og slut med 1 r.
Gentag 1. og 2. p yderligere 7 gange.
Skift til glatstrik, men fortsæt samtidig med at strikke
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perlerib over de yderste 4 m i hver side hele vejen
op. Når der er strikket 10 p glat tages på næste p ind
således: Strik 30 (32) 34 (36) r, sæt en markør, 2 r
sm, 57 (63) 67 (71) r, 1 o-indt, sæt en markør, 30
(32) 34 (36) r. Strik 9 p glat.
På næste p tages ind således: Strik r til 2 m før markør, 1 o-indt, strik r til næste markør, 2 r sm, strik r
pinden ud. Strik 9 p glat.
På næste p tages ind således: Strik r til markør, 2 r
sm, strik r til 2 m før markør, 1 o-indt, strik r pinden
ud.
Gentag skiftevis disse 2 indtagningsp, til der er 113
(121) 129 (137) m. Fortsæt lige op i glat, til arb måler 58 (59) 60 (61) cm, husk stadig at strikke perlerib
over de yderste 4 m i hver side. Slut med en p fra
vr-siden, og bryd ikke garnet.
Del nu arb i forstykke, ryg og ærmegab således: 25
(27) 29 (31) m til hvert forstykke, 49 (53) 57 (61) m
til ryg og 7 m, der sættes på en hjælpetråd eller sikkerhedsnål til hvert ærmegab.

Side 2
Montering
Strik skulderenes m sammen. Læg delene ret mod
ret, begynd fra skuldersiden, og strik en m fra hver p
sammen, idet de samtidig lukkes af.
Sy forkanterne sammen midt bag, og sy efterfølgende
kanten sammen med ryggens m, idet ryggen holdes
lidt til.
Sy ærmets m til ærmegabet. Sy de hvilende m i
bunden af ærmegabet til langs ærmets kant, og sy
derefter ærmet sammen, idet der er beregnet ½ m til
sammensyning.
Sy knappen i.

Højre forstykke
Strik 2 p frem og tilbage over forstykkets m og strik
samtidig et knaphul på 1. p således: 1 r, slå om, 2
r sm, strik r pinden ud. Strik vr tilbage (perlerib i kanten).
På næste p tages ind i halssiden således: 4 r (forkant), 2 r sm, strik r pinden ud. Tag ind i halssiden
på hver 3. p yderligere 7 (8) 8 (9) gange, fortsæt
derefter lige op til der er strikket 32 (34) 34 (36) p
fra ærmegabet. Lad skulderens m hvile, skift til rundp
7 mm, og strik videre over de yderste 4 m i halssiden
og slå samtidig en ny m op ind mod skulderen. Denne
m strikkes r på r-siden og vr på vr-siden. Strik 18
(20) 20 (22) p perlerib. Luk af.
Ryg
Strik glatstrik frem og tilbage over ryggens m, begynd med en p fra r-siden. Strik 28 (28) 30 (30) p fra
ærmegabet, lad m hvile.
Venstre forstykke
Strikkes som højre forstykke blot spejlvendt og UDEN
knaphul, begynd fra r- siden.
Ærmer
Slå 21 (21) 23 (23) m op på rundp 9 mm med en
tråd af hver kvalitet og strik frem og tilbage. Begynd
med perlerib:
1. p (retsiden): Strik r.
2. p: 1 r, *1 vr, 1 r*, gent fra *-* pinden ud.
Gent. 1. og 2. p yderligere 8 gange.
Forsæt nu i glatstrik over alle m, og tag på næste p
jævnt 6 (7) 7 (8) m ud ved at slå om p. Strik omslag
dr vr på næste p (= 27 (28) 30 (31) m).
Strik 4 (6) 8 (8) p glat. På næste p tages 1 m ud i
hver side. Fortsæt udt i hver side på hver 10. p yderligere 3 gange (= 35 (36) 38 (39) m).
Fortsæt nu udt i hver side på hver 6. p 5 gange til der
er 45 (46) 48 (49) m, strik yderligere 5 (5) 5 (7) p.
Lad m hvile, strik et ærme magen til.
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