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Denne enkle cardiganen med striper er like fin til både jenter og gutter. Den er inspirert av
pantomimekunstnerens kostymer med smale sorte striper og Charlie Chaplins stumfilmer.
Den strikkes i Indiecita, ovenfra 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 lengde: 32 (35) 37 (41) cm
Ermelengde: 18 (26) 29 (32) cm
STRIKKEFASTHET
26 masker og 37 pinne i glattstrikk på pinne 3 mm
= 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende.
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til
tynnere pinne.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
Bunnfarge:
100 (100) 150 (150) g Indiecita farge 207
(Desert Sand)
Mønsterfarge:
50 g i alle størrelser Indiecita farge 500 (Black)
Rundpinne 2,5 mm og 3 mm, 60 cm og 80 cm
Strømpepinne 2,5 mm og 3 mm (kan utelates hvis du
strikker magic loop)
Markører eller kontrastfarget tråd
6 (6) 7 (7) knapper ca. 12-14 mm i diameter
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Teknikk

Arbeidsgang

SPESIELLE FORKORTELSER

Cardiganen strikkes ovenfra og ned, og frem og
tilbake.

dr
Vridd

Først strikkes bærestykket, deretter settes maskene til
ermene til side og bolen.

økn-h (øking mot høyre)
Fra retten (strikkes før markøren): Løft lenken mellom
2 masker opp bakfra og strikk den rett.

Deretter strikkes ermene ovenfra og ned.
Til sist strikker du på knappestolpene.

økn-v (øking mot venstre)
Fra retten (strikkes etter markøren): Løft lenken
mellom 2 masker opp forfra og strikk den vridd rett.
o-innt (felling med overtrekk)
1 rett løst av, 1 rett, trekk den løse masken over den m
du nettopp strikket.
SPESIELLE TEKNIKKER
Løkkeopplegg
Lag en ring av garnet, gjenta at den lange garnenden
(med garnnøstet i den andre enden) legges ovenpå den
tråden som sitter fast på pinnen,
stikk høyre pinne inn forfra i ringen, stram garnet så
ringen bliver til en maske. Gjenta til det ønskede antall
masker.
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Oppskrift
Stripemønster
Strikk 2 pinner glattstrikk med mønsterfargen, deretter
4 pinner glattstrikk med bunnfargen.
Gjenta disse 6 pinnene så det blir striper igjennom hele
arbeidet.
BÆRESTYKKE
Legg opp 83 (83) 89 (89) masker på pinne 2,5 mm og
bunnfargen. Den 1. pinnen er fra retten.
Strikk frem og tilbake i ribb (1 vr, 1 r), start og slutt
med 1 vr, til vrangborden måler 5 cm. Avslutt med en
pinne fra vrangen.
Bytt til pinne 3 mm.
Brettekant (retten): Brett vrangborden slik at
oppleggskanten ligger bak pinnen med de aktive
maskene, sett den første masken på oppleggskanten
opp på venstre pinne og strikk 2 r sm, *sett neste
maske fra oppleggskanten opp på venstre pinne og
strikk 2 r sm*, gjenta fra * til *, pinnen ut.
Kun størrelse 6 og 8 år
Neste p (vrangen): Strikk vr til midt på pinnen, løft
opp lenken mellom m på venstre p og strikk den dr vr,
strikk vr pinnen ut = 90 (90) m.

en pinne med øking = 227 (259) 282 (298) masker.
Når alle økingene er strikket, strikkes ytterligere 3
pinner glattstrikk.
Deretter deles arbeidet til bol og ermer, slik:
Neste p (retten): Strikk 30 (33) 38 (40) r, sett de
neste 50 (60) 62 (66) m over på en tråd, legg opp 6 m
med teknikken løkkeopplegg, strikk 67 (73) 82
(86) r, sett de neste 50 (60) 62 (66) m over på en tråd,
legg opp 6 m med løkkeopplegg, strikk 30 (33) 38
(40) r.
BOL
Det er nå 139 (151) 170 (178) masker på bolen.
Strikk frem og tilbake i glattstrikk og stripemønster
til hele arbeidet måler 30 (33) 35 (39) cm målt midt
bak. Hvis du er midt i en stripe, strikkes denne ferdig.
Avslutt med en pinne fra vrangen.
Vrangbord
Bytt til pinne 2,5 mm og strikk i ribb (1 r, 1 vr),
samtidig med at det felles 0 (0) 1 (1) m inn midt på
pinnen ved å strikke 2 r sm, når det passer med ribben.
Strikk 2 cm vrangbord.
Fell av i ribb som maskene viser.

Alle størrelser
Strikk 3 (3) 2 (2) pinner glattstrikk, siste p er fra
vrangen.
Start med stripefargen og fortsett i stripemønster,
samtidig med at du øker slik:
Neste p (retten): Strikk 1 r (kantm), 1 r, *økn-h, sett
inn en markør, 2 r, sett inn en markør, økn-v, strikk
9 (9) 10 (10) r*, gjenta fra * til *, i alt 7 ganger, økn-h,
sett inn en markør, 2 r, sett inn en markør, økn-v, 1 r,
1 kantm.
Det er i alt økt 16 ganger på pinnen.
Strikk 3 pinner glattstrikk.
På neste pinne fra retten økes det på hver side av alle
markørene.
Fortsett med å øke på denne måten på hver 4. pinne til
det i alt er økt 9 (11) 12 (13) ganger, siste pinne er
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ERMER
Sett de 50 (60) 62 (66) maskene til erme tilbake på
pinne 3 mm, strikk opp 6 m i ermehullet fra retten med
den fargen som passer i stripemønsteret.
Sett inn en markør, som markerer starte på omgangen,
i midten av de nye maskene = 56 (66) 68 (72) m.

KNAPPESTOLPER
Venstre side (stolpe med knapper)
Strikk opp 83 (91) 99 (107) m fra retten av venstre
forstykke med bunnfargen og pinne 2,5 mm.

Strikk rundt i glattstrikk og stripemønster til ermet
måler 2 (2) 3 (4) cm fra ermehullet.

Fell av i ribb som maskene viser.

Strikk i ribb (1 vr, 1 r) til vrangborden måler 2 cm.

Neste p (pinne med felling): Strikk 1 r, 2 r sm, strikk
glattstrikk til 3 m før markøren, o-innt, 1 r.

Høyre side (stolpe med knapphull):
Strikk opp 83 (91) 99 (107) masker fra retten av høyre
forstykke med bunnfargen og pinne 2,5 mm.

Gjenta pinnen med felling på hver 1,5 cm i alt 9 (13)
14 (15) ganger = 38 (40) 40 (42) m.

Strikk 3 pinne i ribb (1 vr, 1 r), siste pinne er fra
vrangen.

Fortsett rundt i glattstrikk og stripemønster til ermet
måler 16 (24) 27 (30) cm fra ermehullet.

Neste pinne (retten) (pinne med knapphull): Strikk
3 (6) 4 (6) m i ribb som maskene viser, fell av 1 m,
*strikk i ribb til det er 14 (15) 14 (15) m på høyre p
etter den avfelte m, fell av 1 m*, gjenta fra * til *, til det
er 4 m igjen på p, strikk i ribb pinnen ut.

Bytt til pinne 2,5 mm.

Neste p:*Strikk i ribb til 2 m før den avfelte m, strikk
2 m sammen r eller vr som det passer i ribben, legg opp
2 nye m*, gjenta fra * til *, til siste knapphull, strikk i
ribb pinnen ut.
Strikk i ribb til kanten måler 2 cm.
Fell av i ribb som maskene viser.
MONTERING
Fest alle løse tråder. Sy i knapper.
Vask jakken ifølge anvisningen på banderolen, og la
den tørke liggende flatt på et håndkle.

Vrangbord
Strikk 2 cm i ribb (1 r, 1 vr).
Fell av i ribb som maskene viser.
Strikk det andre erme på tilsvarende måte.
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