Anneli - en sød, feminin cardigan
Design: Sanne Bjerregaard
Designeren fortæller om den søde, feminine
cardigan Anneli: ”Jeg elsker kombinationen
af Pernilla og Tilia. Denne blanding er både
skøn at arbejde med og skøn at have på. Til
Anneli har jeg leget med blandingen og rammet trøjen ind ved udelukkende at bruge Tilia
i de tykke, bløde ribkanter. Anneli er en let
oversize, kort cardigan, med dybe raglanærmegab. Da Anneli er strikket oppefra og ned,
er det let at forlænge eller forkorte krop og
ærmer.” Vil du strikke cardiganen i børnestørrelse, hedder designet Alina.
2. udgave - marts 2020 © Filcolana A/S
Materialer
250 (250) 250 (300) 350 (400) g Pernilla fra Filcolana
i farve 825 (Akacia)
150 (150) 150 (200) 200 (225) g Tilia fra Filcolana i
farve 136 (Mustard)
Rundpind 4 mm og 4,5 mm, 80 cm
6 knapper
Størrelser
XS (S) M (L) XL (XXL)
Mål
Passer til brystvidde: ca. 82-87 (88-93) 94-99 (100108) 109-116 (117-126) cm
Overvidde: 94 (100) 106 (115) 123 (133) cm
Længde (målt midt bag): 50 (51) 52 (54) 56 cm
Ærmelængde (målt under ærmet): 42 (43) 43 (44)
44 (45) cm
Strikkefasthed
20 m og 25 p i glatstrik på p 4,5 mm med 1 tråd Pernilla og 1 tråd Tilia holdt sammen = 10 x 10 cm.
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Beskrivelse
Anneli er en let oversized kort cardigan, med dybe
raglanærmegab. Alle ribkanter er strikket i 3 tråde
Tilia, resten af arbejdet strikkes med 1 tråd Tilia og
1 tråd Pernilla holdt sammen. Da Anneli er strikket
oppefra, er det let at forlænge eller forkorte krop og
ærmer, alt efter ønske.
Arbejdsgang
Anneli strikkes oppefra og ned, der strikkes vendepinde i nakken for at sikre en god pasform. Raglanudtagninger dannes af et let lille hulmønster. For at
holde samme strikkefasthed strikkes ærmerne frem
og tilbage, som på selve kroppen. Man kan sagtens
vælge at strikke ærmerne rundt i stedet, og undgå
sammensyning af ærmesømmene.

Side 2
Vendepinde 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 (tvillingemasken) tilbage på venstre pind.
Vend og strik videre, som opskriften angiver,
stram garnet en anelse til. Når masken, som
har en skyggetvilling, skal strikkes, strikkes
masken og dens tvillingemaske sammen, som
var de én maske.

Særlige forkortelser
v-indt: Stik højre p ind i 1. m som skulle den strikkes r, lad m blive på pinden, før derefter højre pind
ind i bagerste maskeben på 2. m og strik ret igennem
begge m, lad begge m glide af pinden.
Særlige teknikker
Strikkeopslagning: Vend arbejdet, *strik 1 r og men
lad m sidde på venstre p, sæt den nye m på højre
pind, tilbage på venstre p, idet du drejer m når du
flytter den tilbage*, gentag fra * til *, til det ønskede
maskeantal, vend arbejdet tilbage og strik videre.
Knaphul: Strik fra retsiden rib til hvor knaphullet skal
være: Flyt de næste 2 m over på højre p uden at
strikke dem, træk højre pinds 2. m over 1. m (som
ved almindelig aflukning), flyt første m på venstre
p over på højre p og træk igen 2. m over 1. m, der
er nu lukket 2 m af, flyt m efter aflukningen over på
venstre p. Vend og slå 3 nye m med teknikken strikkeopslagning, vend arb tilbage til retsiden, flyt 1. m
på højre p over på venstre p og strik de 2 første m
på venstre pind sammen, ret eller vr som det passer
i ribmønsteret. Fortsæt i rib til næste knaphulsplacering.
Raglanmønster
1. p (retsiden): *Strik ret til den markerede m, slå
om p, 1 r (markeret m), slå om p*, gentag fra * til *,
efter den sidste markerede m strikkes r pinden ud.
2. p: Strik vr pinden ud.
3. p: *Strik ret til 1 m før den markerede m, slå om
p, 1 r, 1 r (markeret m), 1 r, slå om p*, gentag fra *
til *, efter den sidste markerede m strikkes r pinden
ud.
4. p: Strik vr pinden ud.
Gentag 1.-4. p.

- fra vrangsiden
Stik højre pind ind i den underliggende maskes
”nakke”, som om du skal strikke den vrang og
strik masken vrang.
Flyt eventuelt garnet over på arbejdets vrangside (afhængigt af på hvilken måde du strikker
vrang).
Sæt den maske, du lige har strikket (skyggemasken), tilbage på venstre pind.
Vend og strik videre, som opskriften angiver,
stram garnet en anelse til. Når masken som har
en skyggetvilling skal strikkes, strikkes masken
og dens tvillingemaske sammen, som var de én
maske.

Bærestykke
Slå 83 (83) 95 (99) 99 (105) m op på rundpind 4 mm
med 3 tråde Tilia holdt sammen. Strik frem og tilbage
på rundpinden.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *,
til de sidste 2 m, 2 vr.
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Side 3
sken fra forrige p inden der igen strikkes tvillingemaske og vendes, der er nu - (-) 3 (5) 5 (7) m tilbage i
hver side efter sidste tvillingemaske.
Kun str. (XXL)
På de næste 2 p strikkes der 2 m efter tvillingemasken fra forrige p inden der igen strikkes tvillingemaske og vendes, der er nu - (-) - (-) - (4) m tilbage i
hver side efter sidste tvillingemaske.
Alle str.
Vendepindene er nu færdigstrikkede og der fortsættes
herefter over alle m på pinden.
Strik til der er i alt 13 (15) 15 (16) 17 (18) ”vinkler”
i raglanmønsteret, slut med mønsterets 4. p, som
er en p fra vrangsiden, der er nu 41 (45) 47 (51) 53
(57) m på hvert forstykke, 63 (71) 73 (77) 81 (85)
m på hvert ærme og 83 (91) 95 (99) 103 (109) m på
ryggen = 295 (327) 339 (359) 375 (397) m i alt, inkl
de 4 markerede m.

2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2
m, 2 r.
Gentag disse 2 p, til ribben måler 3 cm, slut med en p
fra retsiden.
Skift til p 4,5 mm, bryd 2 af trådene og fortsæt med
1 tråd Tilia og 1 tråd Pernilla holdt sammen.
Strik 1 p vr.
Næste p (retsiden): 15 (15) 17 (19) 19 (21) r, slå om
p, 11 (11) 13 (13) 13 (13) r, slå om p, 31 (31) 35
(35) 35 (37) r, slå om p, 11 (11) 13 (13) 13 (13) r,
slå om p, 15 (15) 17 (19) 19 (21) r.
På næste p begyndes raglanmønster og vendepinde
for at gøre nakken højere.
Næste p (vrangsiden): Strik vr til første omslag, strik
omslaget vr og marker denne m, *strik vr til næste omslag, strik omslaget vr og marker denne m*,
gentag fra * til * til sidste omslag er strikket vr og
markeret, strik 1 vr, strik tvillingemaske fra vrangsiden, vend.
Næste p: Strik iflg 1. p i raglanmønster til 1 m efter
den sidste markerede m, strik tvillingemaske fra retsiden, vend.
Næste p: Strik iflg 2. p i raglanmønster til og med
tvillingemasken fra forrige p, strik tvillingemaske fra
vrangsiden, vend.
Fortsæt således iflg raglanmønster og med tvillingemasker, til der er vendt i alt 5 gange i hver side, der
er nu 9 (9) 11 (13) 13 (15) m tilbage i hver side,
efter sidste tvillingemaske.
På de næste 4 p strikkes der 1 m efter tvillingemasken fra forrige p inden der igen strikkes tvillingemaske og vendes, der er nu 4 (4) 6 (8) 8 (10) m tilbage
i hver side efter sidste tvillingemaske.
Kun str. M (L) XL og (XXL)
På de næste 2 p strikkes der 2 m efter tvillingema-
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Krop
Næste p (retsiden): *Strik r til den markerede m, slå
om p, 1 r, sæt de næste 63 (71) 73 (77) 81 (85) m
på en maskeholder til ærme, slå 7 (5) 7 (9) 13 (16)
m op med strikkeopslagning, 1 r, slå om p*, gentag
fra * til * yderligere 1 gang, strik r pinden ud = 187
(199) 211 (227) 243 (263) m.
Næste p (vrangsiden): *Strik vr til 1 m før de nyopslåede m i ærmegabet, 2 dr vr sm, 5 (3) 5 (7) 11 vr,
2 dr vr sm*, gentag fra * til * yderligere 1 gang, strik
vr pinden ud = 183 (195) 207 (223) 239 (259) m.
Fortsæt lige op i glatstrik, til arbejdet måler 44 (45)
46 (48) 49 (51) cm målt midt bag fra halsens opslagskant, slut med en p fra vrangsiden.
Bryd Pernillatråden og sæt yderligere 2 tråde Tilia til
arbejdet så der i alt strikkes med 3 tråde Tilia.
Skift til p 4 mm.
Næste p (retsiden): Strik r og tag samtidig 10 (12)
14 (20) 16 (20) m ind således: 6 (4) 6 (7) 7 (5) r, *2
r sm, 17 (15) 13 (9) 13 (11) r*, gentag fra * til *, til
de sidste 6 (4) 6 (7) 7 (7) m, 2 r sm, 4 (2) 4 (5) 5
(5) r = 173 (183) 193 (203) 219 (239) m.
Næste p: 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, slut med
1 vr.
Næste p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, slut med
1 r.
Gentag de sidste 2 p, til ribkanten måler 6 cm, slut
med en p fra vrangsiden. Bryd garnet med en længde
ca. 3 gange ribbens bredde.
Luk af med italiensk aflukning således:
Tråd en stoppenål (uden spids) på garnenden.
1. Stik nålen ind i den 1. m på venstre p, som skulle
den strikkes vr, træk tråden igennem.
2. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet
igennem.
3. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes r
og tag m af pinden.
4. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og
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ud på forsiden.
5. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på
bagsiden.
6. Stik nålen ind i den første m som skulle den
strik¬kes ret og tag m af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 m tilbage. Sy den sidste
m af som i pkt. 3.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.
Ærmer
Med rundpind 4,5 mm strikkes der m op i bunden af
ærmgabet med 1 tråd Pernilla og 1 tråd Tilia holdt
sammen, således: Slå 1 m op på pinden, begynd midt
i ærmegabet og strik 3 (2) 3 (4) 6 (8) m op frem til
de hvilende m, strik disse r og strik yderligere 3 (2)
3 (4) 6 (8) nye m i den anden side af ærmegabet, slå
1 m op med løkkeopslagning = 71 (77) 81 (87) 95
(103) m.
Ærmet strikkes frem og tilbage på rundpinden, første
og sidste m strikkes r på alle p.
Første p (vrangsiden): 1 r, 2 (1) 2 (3) 5 (7) vr, 2 dr
vr sm, strik vr til de sidste 5 (4) 5 (6) 8 (10) m, 2 dr
vr sm, 2 (1) 2 (3) 5 (7) vr, 1 r = 69 (75) 79 (85) 93
(101) m.
Kun str (L) XL og (XXL)
Strik 10 p glatstrik.
Næste p (retsiden): 1 r, 2 r sm, strik r til de sidste 3
m, v-indt, 1 r.
Gentag denne indtagning på hver - (-) - (20.) 16.
(12.) p ialt - (-) - (3) 5 (7) gange, til der er - (-) (79) 83 (87) m på pinden.
Alle str.
Fortsæt i glatstrik, til ærmet måler 36 (37) 37 (38)
38 (39) cm fra ærmegabet, slut med en p fra vrangsiden.
Bryd Pernillatråden og sæt yderligere 2 tråde Tilia til
arbejdet så der i alt strikkes med 3 tråde Tilia.
Skift til p 4 mm.
Kun str XS
Næste p (retsiden): 1 r, strik 2 r sm til de sidste 2 m,
2 r = 36 m.
Kun str (S) M (L) XL og (XXL)
Næste p (retsiden): 1 r, strik 2 r sm pinden ud = (38) 40 (40) 42 (44) m.
Alle str.
Næste p: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2
m, 2 r.
Fortsæt til ribkanten måler 6 cm, slut med en p fra
vrangsiden. Bryd garnet med en længde der er ca 3
gange omkredsen af ribben.
Luk af med italiensk aflukning således:
Tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den
skulle strikkes vr, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og
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ud på forsiden.
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på
bagsiden.
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes
ret og tag m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet
igennem.
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr
og tag m af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang)m tilbage på venstre p.
Afslutning:
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.
Strik det andet ærme tilsvarende.
Venstre forkant
Med p 4 mm og 3 tråde Tilia, strikkes der fra retsiden
m op langs venstre forkant, således: Strik ca. 3 m op
for hver 4 rækker, ialt 89 (89) 91 (93) 97 (99) m.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *
til de sidste 2 m, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * til de sidste 2
m, 2 r.
Gentag disse 2 p, til der er strikket 11 p, sidste p er
fra vrangsiden.
Luk af i rib på næste p.
Højre forkant
Med p 4 mm og 3 tråde Tilia, strikkes der fra retsiden
m op langs højre forkant, således: Strik ca. 3 m op
for hver 4 rækker, ialt 89 (89) 91 (93) 97 (99) m.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *
til de sidste 2 m, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * til de sidste 2
m, 2 r.
Gentag disse 2 p, til der er strikket 5 p i alt, slut med
en p fra vrangsiden.
6. p (retsiden, knaphulspind): 4 (4) 6 (6) 2 (4) m
rib, *strik knaphul over de næste 2 m (se forklaring
øverst), strik rib til der er 14 (14) 14 (14) 16 (16) m
på p efter knaphullet*, gentag fra * til *, til der er
5 (5) 5 (7) 5 (5) m tilbage, strik det sidste knaphul,
strik rib pinden ud.
Strik yderligere 5 p rib. sidste p er fra vrangsiden.
Luk af i rib på næste p.
Montering
Sy ærmesømmene sammen. Sy knapper i og hæfter
ender. Skyl trøjen op ifølge anvisning på Tilia-banderolen og lad den liggetørre fladt på et håndklæde.
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