Strandkant - en lekker cardigan til barn
Design: Maria Bach Jensen
Drømmen om den danske sommeren er full av
sol, varme og turer på stranden. Noen ganger
viser sommeren seg likevel fra en litt kaldere
side, og da kan det være godt å ta på seg en
lun cardigan. Denne cardigan er inspirert av
de lyse strendene på vestkysten av Jylland,
hvor designeren selv bor. Strandkant strikkes
i to tråder Arwetta Classic i farger som ligger
tett oppi hverandre, så det blir som en diskret
melering – helt som på den vestjyske strand.
1. norske utgave - januar 2021 © Filcolana A/S
Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl
Materialer
150 (150) 200 (250) g Arwetta Classic fra Filcolana i
farge 977 (Marzipan)
og 150 (150) 200 g (250) g Arwetta Classic fra Filcolana i farge 101 (Råhvid)
- der strikkes med en tråd av hver kvalitet holdt sammen gjennom hele arbeidet
Rundpinne 3,5 mm og 4,5 mm, 100 cm
Evt. strømpepinne 3,5 mm og 4,5 mm (hvis du ikke
bruker Magic loop-teknikken)
Markører eller kontrastfarget tråd
4 knapper (ca. 20-22 mm diameter)
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: 76 (80) 86 (90) cm
Ermelengde: 20 (26) 29 (32) cm
Hel lengde: 33 (36) 39 (41) cm
Strikkefasthet
19 m og 29 p i glattstrikk med en tråd av hver kvalitet på p 4,5 mm = 10 x 10 cm.
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Side 2

16 m og 48 p i patentstrikk med en tråd av hver kvalitet på p 4,5 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.
Spesielle forkortelser
v-økn (økning mot venstre): Løft opp tråden mellom
2 m forfra og strikk den vridd r.
h-økn (økning mot høyre): Løft opp tråden mellom 2
m bakfra og strikk den r.
Kant-m: Strikk først og siste m rett på alle pinnene.
Spesielle teknikker
Italiensk avfelling: Klipp av tråden og la den være ca.
3,5 ganger lengden på det stykke som skal felles av.
Sett tråden på en nål. Italienske avfelling lages ved
å sy igjennom alle maskene to ganger. Første gang
føres nålen igjennom masken motsatt av hvordan den
skulle strikkes. Andre gang på samme måte som om
den skulle strikkes før den løftes av pinnen.
Start med en rettmaske og sy slik:
1. Før nålen gjennom første m, som om den skulle
strikkes vrang.
2. Før nålen gjennom neste m (en vrangmaske), som
om den skulle strikkes rett (fra forsiden til baksiden).
3. Før nålen gjennom første m igjen (rettmasken),
som om den skulle strikkes rett, og løft m av pinnen.
4. Før nålen gjennom neste rettmaske (nr. 2 m på
pinnen), som om den skulle strikkes vrang.
5. Før nålen gjennom første m (vrangmasken), som
om den skulle strikkes vrang. Løft masken av pinnen.
Gjenta disse trinnene til du har felt av alle m.
Patentstrikk
Strikket frem og tilbake på pinnen:
1. p: *1 r, kast, ta 1 m vr løst av*, gjenta fra * til *
p ut.
2. p: *Kast, ta 1 m vr løst av, strikk neste m r sm
med kastet*, gjenta fra * til * p ut.
3. p: *strikk neste m r sm med kastet, kast ta 1 m vr
løst av*, gjenta fra * til *
Gjenta 2. og 3.p.
Strikket rundt på rundpinne:
1. omg: *Kast, ta 1 m vr løst av, 1 r*, gjenta fra * til
* omg ut.
2. omg: *Strikk kastet vr sammen med neste m,
kast, ta 1 m vr løst av*, gjenta fra * til * omg ut.
3. omg: *Kast, ta 1 m vr løst av, strikk neste m r sm
med kastet*, gjenta fra * til * omg ut.
Gjenta 2. og 3. omg.
Arbeidsflyt
Cardiganen strikkes ovenfra og ned. Først strikkes
bakstykke av bærestykket. Deretter strikkes det opp
masker langs bakstykke til forstykkene, som strikkes
ned til bunnen av ermehullet. Bak- og forstykker settes sammen, og bolen strikkes ferdig. Masker til ermene strikkes opp langs ermehullene, som så strikkes
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videre ned. Så strikkes halskant og knappestolper. Til
slutt strikkes to lommer, som sys på.
Bakstykke
Legg opp 70 (74) 80 (84) m på p 4,5 mm med en
tråd av hver farge holdt sammen.
Strikk frem og tilbake i glattstrikk med en kant-m i
hver side til arbeidet måler 12 (13) 14 (15) cm (1. p
= vrangen). La maskene på bakstykke hvile.
Høyre forstykke
Legg arbeidet foran deg med retten opp og oppleggskanten vekk fra deg. Strikk opp 20 (22) 24 (26) m (1
m i hver m) langs høyre side av oppleggskanten på
bakstykke. Strikk frem og tilbake i glattstrikk med 1
kant-m i hver side til forstykket måler 4 (5) 6 (6) cm
fra skulderen (hvor m ble strikket opp). Avslutt med
en p fra vrangen.
Ta ut m mot halsen på neste p slik (retten): Strikk r
til siste m på p, h-økn, 1 r (kant-m).
Gjenta denne økingen på hver 2. pinne i alt 7 (7) 8
(8) ganger = 27 (29) 32 (34) m.
I avslutningen av siste p med økninger legges det opp
6 m mot halsen i forlengelse av m på p med løkkeopplegg = 33 (35) 38 (40) m.
Strikk videre frem og tilbake i glattstrikk med 1 kantm i hver side til forstykket måler 12 (13) 14 (15) fra
skulderen. La høyre forstykke hvile.
Venstre forstykke
Strikk opp 20 (22) 24 (26) m langs venstre side av
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oppleggskanten på bakstykke. Strikk frem og tilbake
i glattstrikk med 1 kant-m i hver side til forstykket
måler 4 (5) 6 (6) cm fra skuldersømmen. Avslutt med
en p fra vrangen.
Ta ut m mot halsen på neste p slik (retten): 1 r, vøkn, strikk r p ut.
Gjenta denne økingen på hver 2. pinne i alt 7 (7) 8
(8) ganger = 27 (29) 32 (34) m.
Legg opp 6 m mot halsen i avslutningen av neste p
fra vrangen med løkkeopplegg.
Strikk videre frem og tilbake i glattstrikk med 1 kantm i hver side til forstykket måler 12 (13) 14 (15) fra
skulderen.
Bol
Sett sammen m fra bak- og forstykkene inn på
samme p 4,5 mm = 136 (144) 156 (164) m.
Strikk frem og tilbake i glattstrikk med 1 kant-m i
hver side til hele arbeidet måler 29 (32) 35 (37) cm
fra skulderen.

Side 3
avslutt 4 cm oppe på halskanten. Strikk 4 cm ribb (1
r, 1 vr). Fell av alle m med italiensk avfelling.
Lommer
Legg opp 19 (19) 21 (23) m på p 4,5 mm og strikk
frem og tilbake i patentstrikk med 1 kant-m i hver
side. Fell av når lommen måler 9 (9) 10 (10) cm med
vanlig ribb (1 r, 1 vr).
Strikk en lomme til på samme måte.
Montering
Brett halskanten dobbelt inn mot vrangen og sy den
fast med enkle sting. Sy i knapper. Sy lommene på
forstykkene med maskesting. Snu lommen slik at oppleggskanten vender oppover og brett kant-m i hver
side inn mot vrangen. Fest alle løse tråder.

Bytt til p 3,5 mm og strikk 4 cm ribb (1 r, 1 vr). Ta 1
m inn midt på første p ved å strikke 2 r sm, når det
passer med ribben. Fell av alle m med italiensk avfelling.
Ermer
Strikk opp 38 (42) 46 (48) m langs ermehullet,
fordelt likt mellom for- og bakstykke. Start og avslutt nederst i ermehullet. Sett sammen arbeidet til
en omg, og sett inn en markør ved starten av omg.
Strikk rundt i patentstrikk til ermet måler 16 (22) 25
(28) cm. Avslutt med en 2. omg.
Bytt til p 3,5 mm og strikk 4 cm ribb (1 r, 1 vr). Fell
av alle m med italiensk avfelling.
Strikk det andre erme på samme måte.
Halskant
Strikk opp ca. 97 (101) 107 (107) m langs halsåpningen på pinne 3,5 mm (ca. 1 m pr. m eller pinne – skal
være et ulikt antall/oddetall). Strikk 8 cm ribb (1 r, 1
vr) med 1 kant-m i hver side.
Knappestolpe
Venstre side med knapphull:
Strikk opp 79 (85) 91 (97) m langs venstre forstykke,
start 4 cm oppe på halskanten (som skal brettes).
Strikk 1,5 cm ribb (1 vr, 1 r).
Strikk 4 knapphull slik: Strikk 7 m ribb, fell av 2 m,
*strikk 19 (21) 23 (25) m ribb (inkl. m som allerede
er på høyre p etter avfelling), fell av 2 m *, gjenta
fra * til * i alt 3 ganger, strikk 7 m ribb (inkl. m som
allerede er på høyre p etter avfelling).
På neste pinne strikkes de 2 m før hvert knapphull
enten r sm eller vr sm, som m viser, og det legges
opp 3 nye m.
Strikk videre i ribb til knappestolpen måler 4 cm. Fell
av alle m med italiensk avfelling.
Høyre side:
Strikk opp 79 (85) 91 (97) m langs høyre forstykke,
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