Mor Karen - en lækker, lang cardigan
Design: Rachel Søgaard

C.F. Clemens: L. Holberg,
Statens Museum for
Kunst, public domain

Dette design er del af en
lille kollektion inspireret af
Ludvig Holberg’s værker.
Den dansk-norske digter
levede fra 1684-1754,
men selvom det er mange
år siden, havde Holberg
en særlig evne til at vise
– og udstille – forskellige
typer af mennesker, som
er lige så aktuelle i vore
dage som dengang.

”Mor Karen” er inspireret af Holbergs komedie
”Erasmus Montanus”: Rasmus Berg har studeret og er blevet så vis, at han i sin argumentation sammenligner sin mor med en sten: Mor
Karen kan ikke flyve, en sten kan ikke flyve –
ergo er Mor Karen en sten.
Og Mor Karen skal selvfølgelig have sin trøje af
”sten”.
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Materialer
Pernilla fra Filcolana: 350 (400) 450 (450) 500 g i
farve 955 (medium grey melange)
Tilia fra Filcolana: 175 (175) 200 (200) 225 g i farve
342 (Arctic Blue)
12 knapper
Rundpind 5,5 mm, 80 cm. Strømpepinde 5,5 mm,
hvis der ikke strikkes magic loop
Størrelser
S (M) L (XL) XXL
Passer til brystvidde: 85-92 (93-99) 100-106 (107-
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114) 115-122 cm
Overvidde: 107 (116) 125 (134) 143 cm
Hel længde: 78 (80) 82 (84) 86 cm
Ærmelængde: 46 cm alle str.
Strikkefasthed
18 m x 23 p i glatstrik på p 5,5 mm med en tråd af
hver kvalitet = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser og forklaringer
o-indt: 1 r løst af, 1 r, træk den løse m over.
Boble: Retsiden: Strik 1 r, slå om, 1 r, slå om, 1 r i
samme m. Vrangsiden: Strik 5 r, træk 4., 3., 2. og 1.
m over den 5. m i denne rækkefølge.
Vend: Vend arbejdet, tag 1. m løst af med garnet
foran arbejdet, læg garnet hen over højre pind, og
træk i garnet, så masken ”viser 2 ben”. Hold garnet
stramt, og fortsæt i mønster, som m viser. Når der
igen strikkes hen over vendemasken, strikkes de to
ben sammen ret eller vrang, som det passer.
Arbejdsgang
Cardiganen strikkes frem og tilbage nedefra og op
med en tråd af hver kvalitet. Lommekanterne strikkes
ind og lukkes af, hvorefter der slås nye m op til lommefor med midlertidig opslagning. Ved ærmegabet
deles kroppen, og for- og bagstykker strikkes færdig
hver for sig.
Skuldrene skrånes og strikkes sammen. Herefter
strikkes der m op langs ærmegabet, og ærmerne
strikkes oppefra og ned. Til slut strikkes hals- og forkanter samt lommefor.
Krop
Slå 188 (204) 220 (236) 252 m op på rundp 5,5 mm,
og strik 10 cm rib sådan (1. p = vrangsiden): 1 r, *2
vr, 2 r*, gentag fra * til *, og slut med 2 vr, 1 r.
Skift til glatstrik og mønster efter diagrammet (på
side 3). Når alle p i diagrammet er strikket, strikkes
der 2 p glat. Slut med en p fra vrangsiden. På næste
p fordeles m således: 18 (22) 26 (30) 34 r, 26 m rib
(2 vr, 2 r), 100 (108) 116 (124) 132 r, 26 m rib (2vr,
2 r), 18 (22) 26 (30) 34 r. Fortsæt med denne maskefordeling, til der er strikket 9 p rib. På næste p lukkes
de 26 m rib af i hver side. På den følgende p slås der
26 nye m op i hver side over de aflukkede m med en
midlertidig opslagning.
Fortsæt lige op i glatstrik over alle m, til arbejdet
måler ca. 59 (60) 61 (62) 63 cm eller ønsker længde
til ærmegab. Nu deles arbejdet sådan: Strik 45 (49)
53 (57) 61 m, luk 1 m af, strik til der er 96 (104) 112
(120) 128 m på p efter den aflukkede, luk 1 m af, og
strik pinden ud.

Side 2
Særlige teknik: Midlertidig opslagning
Hækl en luftmaskekæde med et kontrastfarvet
garn (der senere bliver fjernet). Kæden skal have
5-10 luftmasker mere end du skal slå op.
Strik nu, med det garn du skal bruge i arbejdet,
masker op således: Strik 1 m op i det tredje ben
i hver luftmaske (altså i den lille ”perle” der er
”bag” på luftmaskerne). Strik så mange masker
op, som du skal bruge i følge opskriften.

Nu skal der strikkes vendepinde (se ovenfor) for at
skråne skulderen. Strik fra halsen og ud, til der er 5
(5) 5 (6) 6 m tilbage på p, vend og strik tilbage. Strik
til 5 (5) 5 (6) 6 m før sidste vending, vend og strik
tilbage. Gentag dette, til der er vendt med 5 (5) 5 (6)
6 m i alt 6 gange. Til slut strikkes en p over alle m.
Lad arbejdet hvile, og strik det andet forstykke på
samme måde, blot spejlvendt.
Ryg
Strik lige op over ryggen til ærmegabet har samme
højde som på forstykkerne før vendepinde. Strik nu
vendep i hver side på samme måde som på forstykket, og slut med 1 p over alle m.

Forstykker
Fortsæt frem og tilbage over forstykkets m, til ærmegabet måler ca. 10 cm. Luk i halssiden på hver 2. p
for 3 (4) 5 (7) 8 m én gang, derefter 2 m 2 (3) 4 (4)
5 gange og 1 m 5 (4) 3 (3) 2 gange (= 33 (35) 37
(39) 41 m). Fortsæt derefter lige op til ærmegabet
måler 17 (18) 19 (20) 21 cm.
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Side 3

Montering
Strik skuldrene sammen ved at sætte forstykkets m
på en p og samme antal m i samme side af ryggen på
en anden p, lægge de to skulderstykker ret mod ret
og strikke m sammen to og to – én fra hver p – mens
der samtidig lukkes af.
Halskant: Strik m op fra retsiden, 1 m i hver aflukket
m og 3 m for hver 4 p langs de lodrette kanter. Strik
også over de hvilende m langs ryggen. Maskeantallet
skal være deleligt med 4 (= 104 m i str. M).
Strik 7 p rib, idet 1. p (vrangsiden) strikkes sådan:
3 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til * og slut med 3 vr i
stedet for 2. Luk af i rib.
Forkanter: Strik ca. 3 m op for hver 4 p langs venstre
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forkant. Maskeantallet skal være deleligt med 4 +
2 (= 138 m i str. M). Strik 7 p rib (2 vr, 2 r), luk af i
rib. Strik samme antal m op langs højre forkant, og
strik på samme måde men med 12 knaphuller jævnt
fordelt på 4. p. Knaphul: Strik 2 m sammen, r eller vr
som det passer, slå om. På næste p strikkes omslaget
i rib, som det passer.
Lommefor: Trævl den midlertidige opslagning op, sæt
m på p, og strik frem og tilbage i glatstrik, idet der
slås en ny m op i hver side på 1. p. Når foret måler
ca. 20 cm, lukkes alle m af. Strik foret til den anden
lomme magen til. Sy foret fast på vrangsiden.
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Strikkes i alt 3 gange

Begynd S
Begynd M
Begynd L
Begynd XL
Begynd XXL

ret på retsiden, vrang på vrangsiden
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Side 4

Ærmer
Begynd i bunden af ærmegabet og strik m op langs
det ene ærmegab, ca. 3 m for hver 4 p (= 62 (66) 70
(74) 78 m). Sæt en markør ved omg’s begyndelse, og
strik rundt i ret. Tag 1 m ind i begyndelsen og slutningen af omg på hver 8. omg (alle str.) således: o-indt,
strik til der er 2 m tilbage, 2 r sammen. Når der er
taget ind i alt 9 gange (= 44 (48) 52 (56) 60 m).
Fortsæt lige op, til ærmet måler 36 cm eller ønsket
længde før rib. Strik 10 cm rib (2 r, 2 vr), idet der
tages 4 m ind jævnt fordelt på 1. omg. Luk af. Strik
det andet ærme på samme måde.
Hæft ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre
liggende. Sy knapper i overfor knaphullerne.
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