Vigdis

- en strikket cardigan med stjerner

Design: Rachel Søgaard
Vigdis er en feminin cardigan med klassisk,
nordisk mønster og fine, små broderede
detaljer. Et rigtigt hyggeligt strikkeprojekt og
en super anvendelig cardigan. Oprindeligt var
Vigdis strikket med en kontrastfarvet kant,
men her har vi dæmpet den en smule med en
mere enkel farvesætning.
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Materialer
Variation I (billede på side 3)
Peruvian Highland Wool fra Filcolana:
Fv. A: 100 g fv. 202 (Teal)
Fv. B: 300 (300) 350 (400) g fv. 101 (Natural White)
Fv. C: 100 (150) 150 (200) g fv. 975 (Dark Chocolate)
Kontrastfv: Rester fv. 269 (Toxic) og 271 (Fuchsia)
Variation II (billeder på side 1)
Peruvian Highland Wool fra Filcolana:
Fv. A + B: 350 (350) 450 (500) g fv. 812 (Granit
melange)
Fv. C: 100 (150) 150 (200) g fv. 101 (Natural White)
Kontrastfv: En rest fv. 256 (Tile)
Rundpind og strømpepinde 5 mm
Evt. hæklenål 3,5 mm til hækling før opklip
6 (6) 7 (7) knapper
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 84 (92) 100 (108) cm
Overvidde: 88 (97) 106 (115) cm
Ærmelængde: 42 (44) 46 (48) cm
Hel længde: 51 (53) 55 (57) cm
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Strikkefasthed
18 m og 21 p i glatstrikning med mønster på p 5 mm
= 10 x 10 cm

Side 2
Diagram

Arbejdsgang
Kroppen strikkes rundt i ét stykke op til ærmegabet.
Herefter hviler arbejdet, mens der strikkes ærmer.
Endelig sættes ærmernes m ind på rundpinden og der
strikkes bærestykke.
Efterfølgende klippes arbejdet op, og der strikkes
forkanter.
Bemærk: Strikkes variation II skiftes der ikke farve,
som beskrevet i opskriften mellem fv. A og fv. B, da
fv. A og B er den samme.
Krop
Slå 164 (180) 196 (212) m op på rundp 5 mm med
fv. A og strik frem og tilbage således: 1 r, *2 vr, 2 r*,
gentag fra * til * og slut med 2 vr, 1 r.
Strik yderligere 10 p som m viser.
Skift til fv. B og glatstrik, og tag på 1. p ind jævnt fordelt til 151 (167) 183 (199) m. Samtidig slås 3 nye
m op i slutningen af p. Disse m er klippemasker og
tælles ikke med i opskriften. Strik herefter rundt.
Strik i alt 6 omg med fv. B. Fortsæt derefter i mønster
således - begynd omg som angivet i diagrammet:
*Strik diagrammets første 13 omg, derefter 6 (8) 10
(12) omg glatstrik med fv. B*, strik igen fra * til * og
slut med diagrammets 13 omg.
På næste omg lukkes af til ærmegab således: Strik
33 (37) 41 (45) r, luk 6 m af, strik r til der er 73 (81)
89 (97) m på p efter de aflukkede m, luk 6 m af, strik
omg rundt.
Lad arbejdet hvile.
Ærmer
Slå 36 (40) 44 (48) m op på strømpep 5 mm med fv.
A og strik 11 omg rib, 2 r, 2 vr.
Skift til fv. B og strik 6 omg glatstrik, idet der tages
1 m ud efter første og før sidste m på den sidste af
disse omg.
Fortsæt i mønster således: *13 omg mønster efter
diagrammet, 6 (8) 10 (12) omg glatstrik med fv. B*,
gentag fra * til * yderligere 2 gange, strik igen de 13
omg mønster efter diagrammet.
Tag samtidig 1 m ud i begyndelsen og slutningen af
hver 6. omg, til der er 56 (60) 64 (68) m på omg.
På næste p lukkes omg’s første 3 og sidste 3 m af.
Lad arbejdet hvile og strik et ærme magen til (vær
dog opmærksom på, at der startes et andet sted i
mønsteret på andet ærme).
Bærestykke
Sæt nu ærmernes m ind over de aflukkede m på
kroppen og strik rundt, idet der tages ind således:
Strik til de sidste 2 m på forstykket, *1 r løs af, 1 r,
træk den løse m over, 2 r sm*, strik til de sidste 2 m
på det første ærme og gentag fra * til *, strik til de
sidste 2 m på ryggen og gentag fra * til *, strik til de
sidste 2 m på det andet ærme og gentag fra * til *.
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beg ve
ærme str M
beg ve ærme str L
beg hø ærme str L
beg ve ærme str XL
beg krop str M og XL
beg hø ærme str M
beg hø ærme str XL
beg krop str S og L og ve ærme str S
beg hø ærme str S

fv. B
fv. C
maske, der ikke findes
2 r sm
Strik disse indtagninger på hver 2. p yderligere 2 (3)
4 (5) gange.
Når der er strikket i alt 6 (8) 10 (12) omg glatstrik
med fv. B fra sidste mønsterbort, strikkes alle diagrammets 33 p. På den sidste af disse lukkes de 3
klippem af.
Skift til fv. A og strik 3 p frem og tilbage. På 3. p
strikkes r fra retsiden, og der tages ind jævnt fordelt
til 68 (68) 72 (76) m.
Fortsæt i rib således: 1 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til
* og slut med 2 vr, 1 r. Strik i alt 7 p. Luk af i rib.
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Side 3

Montering
Sy den lille søm under ærmet.
Hækl 1 lodret række fastmasker gennem arbejdet på
hver side af klippem (der hækles 1 fm i hver p). Eller
sy en zigzag-søm samme sted.
Pres, klip op og pres kanterne igen, så m ikke løber.
Strik ca. 82 (86) 90 (94) m op (maskeantallet skal
være deleligt med 4 + 2 og der strikkes ca. 2 m op
for hver 3 p) fra retsiden langs venstre forkant mellem den hæklede kant og selve forstykket med fv.
202 og strik 7 p rib, 2 r, 2 vr. Luk af i rib.
Marker placeringen af 6 (6) 7 (7) knaphuller på den
netop strikkede kant.
Strik på samme måde m op langs højre forkant og
strik 7 p rib, men på 3. p strikkes knaphuller således:
Luk 2 m af, slå 2 nye m op over de aflukkede på den
følgende p.
Kast fastmaskerækken til på bagsiden, sådan at den
dækker de trevlende garnender. Eller fold ender ind
og kast forsigtigt til i siden af zigzag-sømmen.
Broder med kontrastgarnet i midten af hver blomst
først et kryds og dernæst et plus. Bind enderne sammen på bagsiden.
Sy knapper i.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.
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