Fabienne - en feminin cardigan med broderi
Design: Rachel Søgaard
Denne feminine cardigan er et resultat af
samarbejdet mellem strikdesigner Rachel
Søgaard og brodøse Karen Marie Dehn. Den
korte facon, de trekvart lange ærmer med en
rigtig ærmekuppel, alt sammen ud i ét, giver
Fabienne et fint og klassisk udtryk. Nederst
på forstykkerne har Karen Marie broderet de
smukkeste blomster, hvor der er leget både
med farver og teksturer.
Denne cardigan er enkel at strikke, hvilket
giver tid til fordybelse i broderiet, og du kan
selvfølgelig helt selv bestemme, hvor meget
eller hvor lidt, der skal broderes.
1. udgave - januar 2021 © Filcolana A/S
Materialer til strik
400 (450) 450 (500) g Peruvian Highland Wool fra
Filcolana i farve 355 (Green tea)
Rundpind 4 mm og 4,5 mm, 80 cm
Strømpepinde 4 mm og 4,5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Kontrastgarn – gerne et hårdt spundet bomuldsgarn
6 knapper
Materialer til broderi
Soluvlies (vandopløseligt indlægsmateriale)
Tilia fra Filcolana i farve 335 (Peach Blossom), 341
(Winter Peach) og 361 (Madeira Rose)
Peruvian Highland Wool fra Filcolana i farve 254
(Coral), 255 (Limelight), 334 (Light Blush) og 345
(Rosewood)
Merci fra Filcolana i farve 609 (Rosehip), 615 (Filur)
og 1636 (Papaya)
Arwetta Classic fra Filcolana i farve 254 (Coral) og
361 (Madeira Rose)
Stramajnål nr. 22-20 med spids
Tekstil spraylim
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Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 97 (105) 113 (121) cm
Ærmelængde: 34 cm alle str.
Hel længde: 48 (50) 52 (54) cm
Strikkefasthed
20 m og 28 p i glatstrik på p 4,5 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
o-indt (overtrækningsindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over.
v-udt: Før venstre pind, med retning fra forsiden og
væk fra dig selv, ind under lænken mellem to masker,
løft lænken op på pinden og strik den drejet ret.
h-udt: Før venstre pind, med retning fra bagsiden og
ind mod dig selv, ind under lænken mellem to masker,
løft lænken op på pinden og strik den ret.
Italiensk aflukning
NB: Der begyndes forskelligt alt efter, om 1. m på p
er en ret- eller en vrang-m:
Hvis 1. m er en ret-m: Begynd med pkt. 1 og fortsæt
derfra.
Hvis 1. m er en vrang-m: Begynd med pkt. 4, men
tag ikke m af pinden. Fortsæt derfra.
1. Stik nålen ind i den 1. m på venstre p, som skulle
den strikkes vr, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og
ud på forsiden.
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på
bagsiden.
4. Stik nålen ind i 1. m, som skulle den strikkes ret,
og tag m af pinden.
5. Stik nålen fra forsiden ind i 2. maskes forreste
maskeben, som skulle den strikkes vr, træk garnet
igennem.
6. Stik nålen ind i 1. m som skulle den strikkes vr, og
tag m af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 m tilbage. Sy den sidste
m af som i pkt. 4.
Arbejdsgang
Ærmer og krop strikkes nedefra og op i glatstrik.
Delene samles til bærestykket, som strikkes med indtagninger, så der dannes et kuppelærme. Skuldrene
strikkes sammen, og til slut strikkes der kanter på.
Krop
Slå 189 (205) 221 (237) m op på rundp 4 mm med
almindelig krydsopslagning eller slå op med en italiensk opslagning således:
Slå 95 (103) 111 (119) m op med kontrastgarnet på
rundp 4 mm.
Strik 2 p r.
Bryd garnet.
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Sæt Peruvian Highland Wool til, tag første m løs af på
alle p, og strik 1 p r, 1 p vr, 1 p r.
Næste p: *1 vr, stik højre p under den nedadvendte
tværlænke i strikkegarnet 3 p nede i arbejdet (1. p
med Peruvian Highland Wool), og strik den r*, gentag
fra * til *, til der er 1 m tilbage, strik denne m vr.
Der er nu 189 (205) 221 (237) m på p.
Strik frem og tilbage i rib (1 r, 1 vr), som m viser, til
arbejdet måler 5 cm. Klip opslagstråden forsigtigt af.
Skift til p 4,5 mm, sæt en markør i hver side 46 (50)
54 (58) m inde fra kanten, og strik frem og tilbage i
glatstrik, til arbejdet måler 30 (31) 32 (33) cm. Slut
med en p fra retsiden.
Næste p (vrangsiden): *Strik vr til 7 m før markøren, luk 14 m af*, gentag fra * til * 1 gang mere,
strik vr p ud.
Der er nu 83 (91) 99 (107) m på ryggen, og 39 (43)
47 (51) m på hvert forstykke.
Lad arbejdet hvile.
Ærmer
Slå 48 (52) 56 (60) m op på strømpep 4 mm med almindelig krydsopslagning eller slå op med en italiensk
opslagning således:
Slå 25 (27) 29 (31) m op med kontrastgarnet på
strømpep 4 mm.
Strik 2 p r.
Bryd garnet.
Sæt Peruvian Highland Wool til, og strik 1 p vr.
Saml omg, og fortsæt rundt.
Strik 2 omg vr.
Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nedadvendte tværlænke i strikkegarnet 3 p nede i arbejdet
(1. p med Peruvian Highland Wool), og strik den ret*,
gentag fra * til *, til der er 1 m tilbage, saml den sidste tværlænke op, og strik den r sammen med sidste
m (omg’s sidste m).
Der er nu 48 (52) 56 (60) m på omg.
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Sæt en markør ved omg’s begyndelse.
Strik rundt i rib (1 r, 1 vr), som m viser, til arbejdet
måler 5 cm. Klip opslagstråden forsigtigt af.
Skift til strømpep 4,5 mm og glatstrik, og tag 12 m
ud jævnt fordelt på første omg = 60 (64) 68 (72) m.
Fortsæt rundt i glatstrik og tag 1 m ud på hver side
af markøren på hver 10. omg i alt 5 gange således:
Strik 1 r, v-udt, strik r til sidste m, h-udt, 1 r = 70
(74) 78 (82) m.
Fortsæt lige op, til ærmet måler 34 cm eller ønsket
længde.
Næste omg: Luk 7 m af, strik r, til der er 7 m tilbage, luk disse m af = 56 (60) 64 (68) m.
Lad ærmets m hvile, og strik et ærme magen til.
Bærestykke
Saml delene på rundp 4,5 mm ved at sætte ærmernes m ind over de aflukkede m i hver side af kroppen
= i alt 273 (297) 321 (345) m. Sæt en markør i hver
overgang mellem krop og ærmer (i alt 4 markører).
Fortsæt i glatstrik, og tag ind således (retsiden):
*Strik r til 2 m før markøren, o-indt, flyt markøren, 2
r sm*, gentag fra * til * yderligere 3 gange, strik r p
ud = 8 m taget ind.
Gentag disse indtagninger på hver 2. p yderligere 5
(6) 7 (8) gange. Slut med p fra vrangsiden = 225
(241) 257 (273) m (73 (79) 85 (91) m på ryggen, 33
(36) 39 (42) m på hvert forstykke og 44 (46) 48 (50)
m på hvert ærme).
Nu flyttes markørerne 1 m ind på hhv. forstykker og
ryg. Dvs. 1. markør flyttes 1 m mod højre, 2. markør
1 m mod venstre, 3. markør 1 m mod højre og 4.
markør 1 m mod venstre.
Herefter tages der kun ind på ærmerne således (retsiden): *Strik r til markøren, flyt markøren, *o-indt,
strik r til 2 m før næste markør, 2 r sm, flyt markøren*, gentag fra * til * 1 gang mere, strik r p ud = 4
m taget ind.
Tag ind på denne måde på hver 2. p i alt 15 gange =
16 (18) 20 (22) m på hvert ærme.
Samtidig, når der er taget ind i alt 10 gange lukkes der af til hals (mens indtagningerne på ærmerne
fortsætter) sådan:
Luk i begyndelsen af hver p for 10 (11) 12 (13) m 1
gang i hver side, 2 m 2 gange i hver side og 1 m 2
gange i hver side = 133 (147) 161 (175) m.
Næste p (retsiden): *Strik r til markøren, fjern markøren, 1 r, luk 14 (16) 20 m af (ærme) – der er 1
m tilbage på p efter de aflukkede, fjern markøren*,
gentag fra * til * 1 gang mere, strik r p ud.
Ryg
Fortsæt frem og tilbage i glatstrik over ryggens m, og
slå 1 ny m op i hver side på 1. p = 75 (81) 87 (93)
m.
Strik 8 (10) 11 (13) p glatstrik. Lad m hvile.
Venstre forstykke
Sæt garnet til venstre forstykke fra vrangsiden. Strik
vr p ud, og slå 1 ny m op i ærmegabssiden = 18 (20)
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22 (24) m.
Fortsæt frem og tilbage over disse m, til der er strikket i alt 10 (12) 14 (15) p fra der, hvor garnet blev
sat til. Lad m hvile.
Højre forstykke
Slå 1 ny m op på højre p, og fortsæt over m på højre
forstykke fra vrangsiden, strik vr p ud = 18 (20) 22
(24) m.
Fortsæt frem og tilbage over disse m, til der er strikket i alt 10 (12) 14 (15) p fra der, hvor garnet blev
sat til. Lad m hvile.
Skuldre
Læg det ene forstykkes m mod samme antal m i
samme side af ryggen ret mod ret. Strik m fra de to
dele sammen to og to, mens der samtidig lukkes af.
Strik den anden skulder sammen på samme måde.
Halskant
Brug rundp 4 mm, sæt garnet til ved højre forkant,
og strik 1 m op i hver af de aflukkede m langs halsen,
og strik 3 m op for hver 4 p langs det lige stykke,
strik r over de 35 (37) 39 (41) hvilende m på ryggen
og videre ned langs venstre side af halsen = i alt ca.
89 (95) 101 (107) m.
Strik 2,5 cm rib (1 r, 1 vr). Slut med en p fra vrangsiden.
Næste p (retsiden): *1 vr løs af med garnet foran
arbejdet, 1 r*, gentag fra * til *, og slut med 1 vr løs
af.
Næste p: *1 r, 1 vr løs af med garnet foran arbejdet*, gentag fra * til *, og slut med 1 r.
Luk af med italiensk aflukning.
Venstre forkant
Strik ca. 3 m op for hver 4 p med p 4 mm fra retsiden
langs venstre forstykke = i alt ca. 97 (101) 105 (109)
m. Strik 2,5 cm rib (1 vr, 1 r). Slut med en p fra
vrangsiden. Strik de sidste 2 p som ved halskanten.
Luk af med italiensk aflukning.
Højre forkant
Strik samme antal m op som til venstre forkant, og
strik rib, men strik 6 knaphuller ind jævnt fordelt på
4. p.
Knaphul: Strik til der, hvor knaphullet skal placeres.
1. Læg garnet foran arbejdet, og tag næste m vr løs
af. Læg garnet tilbage bag arbejdet. Tag næste m vr
løs af. Træk den første m over den anden, som når du
lukker af. Gentag dette, til der er lukket 4 m af. Flyt
den sidste m tilbage på venstre p.
2. Vend arbejdet, og læg garnet om bag arbejdet. Slå
5 m op med kabelopslagning: Stik højre p ind mellem
1. og 2. m på venstre p, slå om, og træk løkken (masken) med tilbage. Sæt den op på venstre p. Gentag
dette, til du har slået 5 m op.
3. Vend arbejdet. Flyt den første m på højre p over
på venstre p, og strik den drejet r sammen med den
næste m på venstre p.
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Montering
Hæft alle ender.
Sy det lille hul under hvert ærme, og sy sammen
øverst på ærmet.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende
fladt.
Broderi
Blomsterne her kan du brodere i frihånd og blot lade
din inspirere af skabelon og foto – ellers følg vejledningen her under til overføring af motivet.
Tegn motivet op på Soluvlies efter skabelonen og
spray tekstillim på soluvliesens bagside. Placer Soluvlies med motiv på vrangsiden af strikken. Ri langs
med konturlinjerne på de største former evt. med
sytråd og i en farve du kan se på retsiden. Ri ikke
små detaljer som de små blade og vær opmærksom
på at dine risting er længst på retsiden, så er de letter at se.
Broder blomsterne med henholdsvis fladsting og millefleur/kædesting – på skabelonen er der skitseret
hvilke sting der er brugt på hvilke blomster. Millefleurs broderes omkring en cirkel og broder gerne af
flere runder, sådan at du kan lave stingene forskudt
ind imellem hinanden. Varier blomsterne med de forskellige typer garn og få på den måde stor variation i
udtrykket. Tilia kan med fordel broderes med dobbelt
garn. I midten af blomsterne broderes enten fladsting
eller franske knuder.
Broder bladene med enten fladsting eller schattersting alt efter garntype og størrelsen af bladet.
Pil evt. synlige ritråde ud, klip soluvliesen ned, vask
strikken og skyl grundigt. Pres arbejdet fra vrangsiden.
Info: Soluvlies er et vandopløseligt indlægsmateriale,
der støtter og hjælper dig med ikke at stramme dine
sting for meget. Vær meget opmærksom på ikke at
stramme dine sting, hold hele tiden øje med maskerne omkring dit broderi.
OBS: Når du lægger dine sting, så vær opmærksom
på at du stikker ned i garnet og ikke i luften, i og
imellem maskerne.
Tip: Tilia kan godt drille lidt når du trækker tråden
igennem strikken, vær opmærksom på at rette garnet
ud ind imellem, så det ikke danner knuder.
Se hvordan du broderer stingene på You tube – Karen
Marie Dehn
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