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Her er et helt underspillet cirkustema. Lige som i Crispin optræder de afdæmpede
harlekintern her, og skaber en klassisk baby- og børnecardigan, som nemt kan bruges til både
piger og drenge.
STØRRELSER
3 mdr/62 cl (6 mdr/68 cl) 1 år/80 cl (2 år/92 cl)
MÅL
Passer til brystvidde: 45-49 (50-52) 53-55
(56-59) cm
Overvidde: 47 (51) 55 (60) cm
Hel længde: 24 (27) 29 (32) cm
Ærmelængde: 14 (16) 19 (22) cm
STRIKKEFASTHED
28 m og 42 p i strukturmønster på pind 3 mm
= 10 x 10 cm.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
100 (100) 150 (150) g Anina i farve 355 (Green Tea)
Rundpinde 2,5 og 3 mm, 60-80 cm
Strømpepinde 2,5 og 3 mm (kan udelades hvis der
strikkes magic loop på lang rundpind).
Maskemarkører (gerne med lås) eller kontrastfarvet tråd
6 knapper

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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Teknik

Arbejdsgang

SÆRLIGE FORKORTELSER

Lille Crispin strikkes oppefra og ned, frem og tilbage.

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

Der slås op til ribkant, og bærestykket strikkes i
strukturmønster med raglanudtagninger.

udtve (venstrevendt udtagning)
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.

Herefter hviler ærmernes masker, mens kroppen
strikkes lige ned i strukturmønster og afsluttes med en
ribkant.

udthø (højrevendt udtagning)
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

Ærmerne strikkes med indtagninger og afsluttes med
en ribkant.

DIAGRAM
Diagrammet læses nedefra og op og fra højre mod
venstre på alle retsidepinde og fra venstre mod højre på
vrangsidepinde.
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Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
Vrang på retsiden, ret på vrangsiden
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Opskrift

Nu er mønsteret etableret.
Næste p strikkes ifølge 2. pind i diagrammet, dvs, som
maskerne viser.

KROP
Slå 83 (87) 91 (95) masker op på rundpind 2,5 mm.
Der strikkes frem og tilbage på rundpinden.

3. p: 1 r, *strik mønster til den markerede m, udtve,
1 r, udthø*, gentag fra * til * yderligere 3 gange, strik
mønster til den sidste m, 1 r.

Strik 2 cm rib (1 r, 1 vr), slut med en pind fra
vrangsiden.

Næste p strikkes som 4. p i diagrammet.

Skift til rundpind 3 mm, og strik 1 pind ret.
På næste p sættes der 4 maskemarkører således:
Inddelingspind (vrangsiden): Strik 1 r (kantmaske),
11 (12) 13 (14) vr (forstykke), marker den næste m og
strik den vr (raglanmaske), strik 15 vr (ærme), marker
den næste m, og strik den vr (raglanmaske), strik 25
(27) 29 (31) vr (ryg), marker den næste m (raglanmaske), og strik den vr, strik 15 vr (ærme), marker den
næste m (raglanmaske), og strik den vr, strik 11 (12)
13 (14) vr (forstykke), 1 r (kantmaske).
Nu placeres mønsteret samtidig med, at 1. pind i
diagrammet strikkes således:
1. p (retsiden): 5 r, 1 vr, 5 r, 1 vr, 0 (1) 2 (3) r, udtve,
1 r (raglanmaske), udthø, 4 r, 1 vr, 5 r, 1 vr, 4 r, udtve,
1 r (raglanmaske), udthø, 0 (1) 2 (3) r, *1 vr, 5 r*,
gentag fra * til * yderligere 3 gange, 1 vr, 0 (1) 2 (3) r,
udtve, 1 r (raglanmaske), udthø, 4 r, 1 vr, 5 r, 1 vr, 4 r,
udtve, 1 r (raglanmaske), udthø, 0 (1) 2 (3) r, 1 vr, 5 r,
1 vr, 5 r.

Gentag 3. og 4. p, til der er taget ud i alt 20 (22) 23
(25) gange = 243 (263) 275 (295) masker, fordelt på
32 (35) 37 (40) masker på hvert forstykke, 55 (59) 61
(65) masker på hvert ærme og 65 (71) 75 (81) masker
på ryggen + 4 markerede raglanmasker, sidste pind er
fra retsiden
Nu deles arbejdet således:
Næste p (vrangsiden): *Strik mønster til raglanmaskern, flyt raglanmasken, de 55 (59) 61 (65) ærmemasker og den næste raglanmaske til en maskeholder,
og slå 1 (1) 3 (3) nye m op med løkkeopslagning*,
gentag fra * til *, og strik derefter mønster pinden ud
= 131 (143) 155 (167) masker.
KROP
Fortsæt frem og tilbage i mønster over kroppens
masker, til arbejdet måler 13 (14) 15 (17) cm fra
delingen, slut med 2. eller 8. mønsterpind.
Skift til rundpind 2,5 mm.
Næste p (retsiden): Strik ret pinden ud.
Strik 2 cm rib (1 r, 1 vr).
Luk løst af i rib som maskerne viser
ÆRMER
Sæt ærmets 57 (61) 63 (67) masker på pind 3 mm,
og strik 1 (1) 3 (3) nye masker op nederst i ærmegabet,
marker omgangens begyndelse med en maskemarkør
i den midterste af disse 1 (1) 3 (3) masker.
Strik rundt i mønster ifølge diagrammet, idet den
markerede maske strikkes ret på alle omgange.
Tag 1 maske ind på hver side af den markerede maske
på hver 12. omgang, således: Strik 1 r, 2 r sm, strik
mønster, til de sidste 2 m, o-indt.
Når der er taget ind i alt 4 (4) 4 (5) gange, og der er
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50 (54) 58 (60) masker på pinden, fortsættes der lige
ned i mønster, til ærmet måler 12 (14) 17 (20) cm fra
ærmegabet. Slut med 2. eller 8. mønsterpind.

Knaphulskant
Strik masker op på samme måde langs den anden
forkant.

Næste omg: Strik ret omgangen ud.

Strik 2 pinde rib som den anden forkant.

Skift til pind 2,5 mm.
Ribkant
Strik 2 cm rib (1 r, 1 vr).

3. p (vrangsiden): 5 m rib, *slå om p, strik 2 m sm
(r eller vr, som det passer i ribben), 13 (14) 15 (16) m
rib*, gentag fra * til *, til de sidste 5 m, slå om p, strik
2 m sm, 3 m rib.

Luk af i rib som maskerne viser.

Strik denne kant færdig som den første.

FORKANTER
Knapkant
Strik masker op med pind 2,5 mm, langs den ene
forkant (venstre til pige og højre til dreng).
Der strikkes ca. 3 masker op for hver 4 pinde, i alt 85
(90) 95 (100) masker.
Strik 2 cm rib (1 vr, 1 r).

MONTERING
Sy knapper i og hæft alle ender.
Vask cardiganen ifølge anvisning på banderolen, og lad
den tørre liggende fladt på et håndklæde.

Luk af i rib som maskerne viser.
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