Persica

- en cardigan med glimmer

Design: Nanna Gudmand-Høyer

Designeren ønskede sig en cardigan med
glimmer. En cardigan med nok glimmer til
at fange forårssolens stråler men stadig
med følelsen af at være en lækker, ulden
cardigan. Persicas kanter er strikket uden
glimmergarnet Paia, så cardiganens glitrende krop rammes ind af en skøn, blød sky
af uld og mohair.
3. udgave - maj 2020 © Filcolana A/S
Materialer
100 (100) 125 (125) 150 g Tilia fra Filcolana i farve
341 (Winter Peach)
200 (200) 250 (250) 300 g Arwetta Classic fra Filcolana i farve 254 (Coral)
50 (75) 75 (75) 100 g Paia fra Filcolana i farve 704
(Peach Shimmer)
Strømpepinde 5 mm
Rundpind 5 mm, 60 cm eller 80 cm
4 Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
XS (S) M (L) XL
Mål
Passer til brystvidde: 79-86 (87-94) 95-102 (103112) 114-120 cm
Overvidde: 88 (96) 104 (113) 122 cm
Ærmelængde: 46 (46) 46 (45) 44 cm cm
Hel længde: 45 (46) 48 (50) 53 cm
Strikkefasthed
19 m og 26 p i glatstrikning på p 5 mm med en tråd
af hver af de 3 garner (Arwetta, Tilia og Paia) = 10 x
10 cm.
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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.

Forsæt nu med at strikke skiftevis pind C og D.
Begynd med pind D og strik i alt 9 pinde. Igennem
hele resten af arbejdet strikker forkantsvendepinde, hver gang du har strikket 9 pinde.

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.
Vendepinde: Vending med tvillingemaske, se box på
side 3.

Strik på denne måde til arbejdet måler 28 (29) 30
(28) (28) cm. Slut med en p fra retsiden.

Arbejdsgang
Cardiganen strikkes nedefra og op. Der strikkes vendepinde på krop og bærestykke for at få en pæn kant
og for at få et bærestykke der er højere på ryggen
end fortil.
Krop
Slå 191 (207) 223 (239) 259 masker op på pind 5
mm med en tråd hver af Arwetta og Tilia.
Pind A (vrangsiden): 1 vr løs af, *1 dr r, 1 vr*, gentag
fra * til * til der er 2 m tilbage, 1 dr r, 1 r.
Pind B (retsiden): 1 vr løs af, *1 dr vr, 1 r*, gentag
fra * til * til der er 2 m tilbage, 1 dr vr, 1 r.
Strik skiftevis pind A og B til der i alt er strikket 13
pinde (slut med en pind fra vrangsiden).
Nu strikkes der lige op i glatstrik med forkanter i rib.
Forkanterne strikkes fortsat kun med Arwetta og Tilia,
mens der strikkes med Arwetta, Tilia og Paia over
resten af m således:
Pind C (retsiden): 1 vr løs af, *1 dr vr, 1 r*, gentag
fra * til * til der er 11 m på højre pind, strik 1 dr vr.
Sæt Paia til og strik r til der er 12 m tilbage på p. Lad
Paia hænge på forsiden af arbejdet. Strik videre kun
med de to andre garner: *1 dr vr, 1 r*, gentag fra *
til * pinden ud.
Pind D (vrangsiden): 1 vr løs af, *1 dr r, 1 vr*, gentag
fra * til * til du har 11 m på højre pind, strik 1 dr vr.
Sæt Paia til og strik vr til der er 12 m tilbage på p.
Lad Paia hænge på forsiden af arbejdet. Strik videre
kun med de to andre garner: *1 dr r, 1 vr*, gentag
fra * til * til der er 2 m tilbage, 1 dr r, 1 r.

På næste pind lukkes m af til ærmegab (vrangsiden):
Strik 12 m forkant. Sæt Paia til. Strik 36 (40) 43 (46)
51 vr, luk 8 (8) 10 (12) 12 m af, strik 79 (87) 93 (99)
109 vr, luk 8 (8) 10 (12) 12 m af, strik 36 (40) 43
(46) 51 vr. Lad Paia hænge på forsiden af arbejdet.
Strik videre kun med de to andre garner: Strik 12 m
forkant.
Lad arbejdet hvile.
Ærmer
Slå 42 (46) 50 (54) 60 m op på strømpepinde 5 mm
med en tråd hver af Arwetta og Tilia.
Vend, så ribben strikkes fra vrangsiden således: *1 dr
r, 1 vr*, gentag fra * til * pinden ud. Saml til en omg
og sæt en markør for omg’s begyndelse.
Forsæt med at strikke rundt i rib til arbejdet måler 15
(16) 16 (16) 16 cm. Dan en tvillingemaske i næste m.
Vend arbejdet så retsiden nu vender ud. Sæt Paia til.
Næste omg: 1 r, 1 udt, strik r omg ud.
Udtagningsomg: Strik r til 2 m før markøren, 1 udt, 4
r, 1 udt.
Strik 11 (11) 9 (7) 5 omg glatstrik.
Forsæt med at strikke en udtagningsomg på hver 12.
(12.) 10. (8.) 6. omg til der i alt er har taget ud 6 (6)
7 (9) 10 gange = 55 (59) 65 (73) 81 m i alt.
Forsæt i glatstrik til ærmet måler 46 (46) 46 (45) 44
cm.
På næste omgang lukkes af til ærmegab som følger:
Luk 4 (4) 5 (6) 6 m af, strik r til du har 4 (4) 5 (6) 6
tilbage på omg, luk disse m af.

Strik nu forkantsvendepinde således (tre pinde i alt):
1 vr løs af, *1 dr vr, 1 r*, gentag fra * til * til du har
11 m på højre pind, strik 1 dr vr. Sæt Paia til. Strik r
til der er 12 m tilbage på p. Lad Paia hænge på forsiden af arbejdet. Vend om næste m. Sæt Paia til. Strik
vr til der er 12 m tilbage på p. Lad Paia hænge på forsiden af arbejdet. Vend om næste m. Sæt Paia til og
strik r til der er 12 m tilbage på p. Lad Paia hænge på
forsiden af arbejdet. Strik videre kun med de to andre
garner: *1 dr vr, 1 r*, gentag fra * til * pinden ud.
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Strik det andet ærme på samme måde.
Bærestykke
Husk fortsat at strikke forkantsvendepinde hver gang
der er strikket 9 pinde (når du tæller pinde ved forkanterne).
Saml nu krop og ærmer på rundp 5 mm ved at sætte
ærmernes m ind over de aflukkede m i hver side af
kroppen således (retsiden):
Strik 12 m forkant. Sæt Paia til. Strik det første
forstykkes m r, sæt en markør, strik første ærmes
m r, sæt en markør, strik ryggens m r, sæt en markør, strik det andet ærmes m r, sæt en markør, strik
det andet forstykkes m r til de sidste 12 m. Lad Paia
hænge på forsiden af arbejdet. Strik videre med kun
de to andre garner: Strik 12 m forkant = 269 (293)
313 (337) 373 m i alt.
Pind E (vrangsiden): Strik 12 m forkant. Sæt Paia
til og strik vr til der er 12 m tilbage på p. Lad Paia
hænge på forsiden af arbejdet. Strik videre kun med
de to andre garner: Strik 12 m forkant.
Pind F (retsiden): Strik 12 m forkant. Sæt Paia til.

*Strik r til 4 m før næste markør, 2 r sm, 4 r, 1 oindt*, gentag fra * til * yderligere 3 gange. Strik r til
de sidste 12 m. Lad Paia hænge på forsiden af arbejdet. Strik videre med kun de to andre garner: Strik
12 m forkant.
Forsæt med at strikke skiftevis pind E og pind F til du
har taget ind i alt 6 (9) 11 (14) 18 gange og har 42
(43) 44 (44) 45 m på hver forstykke (inkl. forkanten),
35 (33) 33 (33) 33 m på hvert ærme og 67 (69) 71
(71) 73 m på ryggen = 221 (221) 225 (225) 229 m i
alt. Slut med en pind E.
Strik nu vendepinde således: Strik 12 m forkant. Sæt
Paia til. *Strik r til 4 m før næste markør, 2 r sm, 4 r,
1 o-indt*, gentag fra * til * yderligere 3 gange. Strik
2 m r. Vend om næste m. Strik vr til 5 m efter sidste
markør på pinden. Vend om næste m. *Strik r til 4 m
før næste markør, 2 r sm, 4 r, 1 o-indt*, gentag fra *
til * yderligere 3 gange. Strik r til de sidste 12 m. Lad
Paia hænge på forsiden af arbejdet. Strik videre kun
med de to andre garner: Strik 12 m forkant.
Strik 1 pind E, 1 pind F og 1 pind E.

Særlig teknik: Vending med tvillingemaske

fra retsiden

Vip arbejdet mod dig selv. Stik højre pind ind i ”nakken” (bagsiden) af den underliggende maske forfra.
Strik masken ret.
Sæt den maske du lige har strikket (din skyggetvilling) tilbage på venstre pind. Vend og strik videre som
opskriften angiver. Når masken, som har en skyggetvilling, skal strikkes, strikkes masken og dens tvillingmaske sammen, som var de én maske.

fra vrangsiden

Du skal igen strikke en maske op i den underliggende
maske. Stik højre pind ind den underligende maskes
”nakke” (nu på forsiden af arbejdet) som om du skal
strikke den vrang. Strik masken vrang. Flyt garnet
over på arbejdets vrangside.
Sæt den maske du lige har strikket (din skyggetvilling)
tilbage på venstre pind. Vend og strik videre som opsk
riften angiver. Når masken som har en skyggetvilling
skal strikkes, strikkes masken og dens tvillingmaske
sammen, som var de én maske.
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**Strik nu vendepinde således (vendepinde G,
begynd på retsiden): Strik 12 m forkant. Sæt Paia
til. *Strik r til 4 m før næste markør, 2 r sm, 4 r, 1 oindt*, gentag fra * til * yderligere 2 gange. Strik r til
6 m før sidste markør på pinden. Vend om næste m.
Strik vr til 5 m før sidste markør på pinden. Vend om
næste m. *Strik r til 4 m før næste markør, 2 r sm,
4 r, 1 o-indt*, gentag fra * til * yderligere 2 gange.
Strik r til de sidste 12 m. Lad Paia hænge på forsiden
af arbejdet. Strik videre kun med de to andre garner:
Strik 12 m forkant.
Strik 1 pind E, 1 pind F og 1 pind E.**
Gentag fra ** til ** yderligere 3 gange. Dvs du i alt
har vendt 5 gange ud over forkantsvendepindene.
Strik 1 pind F og 1 pind E.
Kun str. XS
Strik yderligere 1 pind F og 1 pind E.
Alle størrelser
Du har 30 (32) 33 (33) 33 m på hver forstykke (inkl.
forkanten), 7 (7) 7 (7) 7 m på hvert ærme og 35 (39)
41 (41) 43 m på ryggen = 109 (117) 121 (121) 125
m i alt.

Side 4
m på hhv. retsiden og vrangsiden.
Kun str. M (L) XL
Strik vendepinde som (H), men strik til de sidste 23
m på hhv. retsiden og vrangsiden.
Alle størrelser
Næste p: *Strik r til 4 m før markør, 2 r sm, 2 r, strik
r til næste markør, 2 r, 1 o-ind*, gentag fra * til *.
Strik r til du de sidste 12 m. Lad Paia hænge på forsiden af arbejdet. Strik videre kun med de to andre
garner: Strik 12 m forkant.
Strik 1 pind E.
Bryd Paia og strik ribkant kun med Arwetta og Tilia
således:
*Strik pind B, strik pind A*, gentag fra * til * til du
har strikket i alt 8 pinde rib. Luk m af i rib.
Montering
Sy maskerne sammen i ærmegab med maskesting.
Hæft ender.

Strik nu vendepinde således (der tages ikke længere
ind på ærmerne): Strik 12 m forkant. Sæt Paia til.
*Strik r til 4 m før næste markør, 2 r sm, 2 r, strik r til
næste markør, 2 r, 1 o-indt*, gentag fra * til *. Strik
r til de sidste 15 m. Vend om næste m. Strik vr til de
sidste 15 m. Vend om næste m.
Strik igen vendepinde (vendepinde H): *Strik r til 4 m
før markør, 2 r sm, 2 r, strik r til næste markør, 2 r, 1
o-indt*, gentag fra * til *. Strik r til de sidste 18 m.
Vend om næste m. Strik vr til de sidste 18 m. Vend
om næste m.
Strik vendepinde som (H), men strik til de sidste 20
m på hhv. retsiden og vrangsiden.
Strik vendepinde som (H), men strik til de sidste 22
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