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Denne enkle cardigan med striber er lige fin til piger og drenge.
Den er inspireret af mimekunstneres kostumer med smalle sorte striber og Charlie Chaplins
stumfilm. Den strikkes i Indiecita, oppefra og ned med rundt bærestykke.
STØRRELSER
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
MÅL
Passer til brystvidde: 53-56 (57-60) 61-66
(67-70) cm
Overvidde: 56 (60) 67 (70) cm
Hel længde: 32 (35) 37 (41) cm
Ærmelængde: 18 (26) 29 (32) cm
STRIKKEFASTHED
26 masker og 37 pinde i glatstrik på pind 3 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.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
Bundfarve:
100 (100) 150 (150) g Indiecita farve 207 (Desert
Sand)
Mønsterfarve:
50 g til alle størrelser Indiecita farve 500 (Black)
Rundpind 2,5 mm og 3 mm, 60 cm og 80 cm
Strømpepinde 2,5 mm og 3 mm (kan udelades hvis
der anvendes magic loop)
Markører eller kontrastfarvet tråd
6 (6) 7 (7) knapper ca. 12-14 mm i diameter
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER
udt-h (udtagning mod højre)
Fra retsiden (strikkes før markøren): Løft lænken mellem 2 masker op bagfra og strik den ret.
udt-v (udtagning mod venstre)
Fra retsiden (strikkes efter markøren): Løft lænken
mellem 2 masker op forfra og strik den drejet ret.

Arbejdsgang
Cardiganen strikkes oppefra og ned, og frem og
tilbage.
Først strikkes bærestykket, derefter sættes
ærmemaskerne til hvil, hvorefter kroppen strikkes.
Derefter strikkes ærmerne oppefra og ned.
Til sidst strikkes forkanterne på.

o-indt (overtræksindtagning)
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over den netop
strikkede.

SÆRLIGE TEKNIKKER
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
Stribemønster
Strik 2 pinde glatstrik med mønsterfarven, derefter
4 pinde glatstrik med bundfarven.
Gentag disse 6 pinde, så der dannes striber arbejdet i
gennem.
BÆRESTYKKE
Slå 83 (83) 89 (89) masker op på pind 2,5 mm og
bundfarven.
1. p (retsiden): Strik frem og tilbage i rib (1 vr, 1 r),
begynd og slut med 1 vr, til ribben måler 5 cm.
Slut med en pind fra vrangsiden.
Skift til pind 3 mm.
Ombukningspind (retsiden): Fold ribkanten således,
at opslagskanten ligger bag pinden med de aktive masker, sæt opslagskantens første maske op på venstre pind
og strik 2 r sm, *sæt næste maske fra opslagskanten op
på venstre pind og strik 2 r sm*, gentag fra
* til *, pinden ud.

Strik 3 pinde glatstrik.
Herefter deles arbejdet til krop og ærmer, således:
Næste p (retsiden): Strik 30 (33) 38 (40) r, sæt de
næste 50 (60) 62 (66) m til hvil på en tråd, slå 6 m op
med teknikken løkkeopslagning, strik 67 (73) 82 (86)
r, sæt de næste 50 (60) 62 (66) m til hvil på en tråd, slå
6 m op med løkkeopslagning, strik 30 (33) 38 (40) r.
KROP
Der er nu 139 (151) 170 (178) masker på kroppen.
Strik frem og tilbage i glatstrik og stribemønster, til
hele arbejdet måler 30 (33) 35 (39) cm målt midt bag.
Hvis du er midt i en stribe, strikkes denne færdig. Slut
med en pind fra vrangsiden.
Skift til pind 2,5 mm
Ribkant
Strik rib (1 r, 1 vr), samtidig med at der tages 0 (0) 1
(1) m ind midt på pinden ved at strikke 2 r sm, når det
passer med ribben.
Strik 2 cm rib.
Luk af i rib, som maskerne viser.

Kun str. 6 og 8 år
Næste p (vrangsiden): Strik vr til midt på pinden, tag
lænken mellem m op på venstre p og strik den dr vr,
strik vr pinden ud = 90 (90) m.
Alle str
Strik 3 (3) 2 (2) pinde glatstrik, sidste pind er fra
vrangsiden.
Sæt stribefarven til arbejdet og fortsæt i stribemønster,
samtidig med at der strikkes udtagninger således:
Næste p (retsiden): Strik 1 r (kantm), 1 r, *udt-h, sæt
markør, 2 r, sæt markør, udt-v, strik 9 (9) 10 (10) r*,
gentag fra * til *, i alt 7 gange, udt-h, sæt markør, 2 r,
sæt markør, udt-v, 1 r, 1 kantm.
Der er i alt taget ud 16 gange på pinden.
Strik 3 pinde glatstrik.
På næste retsidepind gentages udtagningerne på hver
side af alle markører.
Fortsæt med at tage ud på denne måde på hver 4. pind,
til der i alt er taget ud 9 (11) 12 (13) gange, slut med
en udtagningspind = 227 (259) 282 (298) masker.
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ÆRMER
Sæt de 50 (60) 62 (66) ærmemasker tilbage på pind
3 mm, strik fra retsiden og med den farve der passer i
stribemønsteret 6 m op i ærmegabet, sæt en markør i
midten af de opslåede masker, til markering af
omgangens begyndelse = 56 (66) 68 (72) m.

Ribkant
Strik 2 cm rib (1 r, 1 vr).

Strik rundt i glatstrik og stribemønster til ærmet måler
2 (2) 3 (4) cm fra ærmegabet.

VENSTRE FORKANT (KNAPKANT)
Fra retsiden af venstre forstykke strikkes der med
bundfarven og pind 2,5 mm, 83 (91) 99 (107) m op
Strik rib (1 vr, 1 r) til ribben måler 2 cm.

Næste p (indtagningspind): Strik 1 r, 2 r sm, strik
glatstrik til 3 m før markør, o-indt, 1 r.
Gentag indtagningspinden for hver 1,5 cm i alt 9 (13)
14 (15) gange = 38 (40) 40 (42) m.
Fortsæt rundt i glatstrik og stribemønster, til ærmet
måler 16 (24) 27 (30) cm fra ærmegabet.
Skift til pind 2,5 mm.

Luk af i rib, som maskerne viser.
Strik det andet ærme på samme måde.

Luk af i rib, som maskerne viser.
HØJRE FORKANT (KNAPHULSKANT):
Fra retsiden af højre forstykke, strikkes der med
bundfarven og pind 2,5 mm, 83 (91) 99 (107) m op.
Strik 3 pinde rib (1 vr, 1 r), sidste pind er fra
vrangsiden.
Næste pind (retsiden) (knaphulspind): Strik 3 (6)
4 (6) m rib som maskerne viser, strik luk 1 m af, *strik
rib til der er 14 (15) 14 (15) m på højre p efter den
aflukkede m, luk 1 m af*, gentag fra * til *, til der er
4 m tilbage strik rib pinden ud.
Næste p: *Strik rib til 2 m før den aflukkede m, strik
2 m sammen r eller vr som det passer i ribben, slå 2 nye
m op*, gentag fra * til *, til sidste knaphul, strik rib
pinden ud.
Strik rib til kanten måler 2 cm.
Luk af i rib, som maskerne viser.
MONTERING
Hæft ender. Sy knapper i.
Vask trøjen ifølge anvisninger på banderolen og lad
den tørre liggende fladt på et håndklæde.
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