Lupinus - en skøn cardigan med små snoninger
Design: Signe Strømgaard
Designeren fortæller: Jeg bliver aldrig træt af
at lege med de mange forskellige snoninger,
der findes, når jeg designer. Helt særligt bliver
det, når man strikker i et garn så perfekt til
opgaven som Pernilla. Garnet er som skabt til
snoninger.
3. udgave - januar 2020 © Filcolana A/S
Materialer
300 (350) 350 (400) 450 (500) 500 g Pernilla fra
Filcolana i farve 808 (Aqua Mist)
Rundpind 4 mm, 60 cm
Strømpepinde 4 mm
4 markører eller kontrastfarvet garn
8 knapper
Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
Mål
Passer til brystvidde: 68-78 (78-88) 88-98 (98-108)
108-118 (118-128) 128-138 cm
Overvidde: 89 (98) 107 (116) 126 (135) 144 cm
Ærmelængde: 43 (43) 43 (44) 44 (45) 45 cm
Hel længde: 52 (53) 54 (55) 56 (57) 58 cm
Strikkefasthed
22 m og 32 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet (ret eller vrang, som det
passer med strikningen).
Vendepinde
Når man vender midt på en pind, er det vigtigt at
gøre noget for at undgå, at der bliver et hul imellem
de to masker man vender ved. Den mest gængse
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metode er, at slå garnet om den næste maske således: Bring garnet foran pindene, tag den næste
maske løst af fra venstre til højre pind, bring garnet
tilbage bag pindene, og sæt “vendemasken” tilbage
på venstre pind. Vend arbejdet. Dette skaber en løkke
om masken.
Når du strikker tilbage over det sted, hvor du har
vendt, løfter du løkken op på pinden og strikker den
sammen med den maske, den lå omkring. Dette bevirker, at der ikke opstår et hul, hvor der vendes.

Vendepinde
1. vendepind (vrangsiden): Strik 133 (147) 161 (175)
189 (205) 217 ret, vend.
2. vendepind: Strik 84 (92) 100 (108) 116 (128) 132
vrang, vend.
3. vendepind: Strik ret til 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 m før
sidste vending, vend.
4. vendepind: Strik vrang til 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 m før
sidste vending, vend.
Strik 3. og 4. vendepind yderligere 3 gange.

Arbejdsgang
Lupinus strikkedes nedefra og op. Først strikkes kroppen frem og tilbage til ærmegabet. Herefter strikkes
ærmerne. Til sidst samles ærmer og krop, og bærestykket strikkes. Forkanterne strikkes som det allersidste.

Fortsæt lige op i omvendt glatstrik, og sæt samtidig
følgende markører: Strik 44 (50) 53 (59) 63 (68)
74 m, sæt en markør, strik 94 (102) 116 (124) 136
(146) 154 m, sæt en markør, strik 44 (50) 53 (59) 63
(68) 74 m.
Strik, til arbejdet måler 28 cm, målt op langs forkanten. Slut med en p fra retsiden.

Krop
Slå 182 (202) 222 (242) 262 (282) 302 m op på
rundp 4 mm.
1. p (vrangsiden): *2 r, 2 vr*. Gentag fra * til * til de
sidste 2 m. Slut med 2 r.
2. p: 1 r, 1 vr, *2 r, 2 vr*. Gentag fra * til * til de sidste 4 m. Slut med 2 r, 1 vr, 1 r.
Gentag 1. og 2. p yderligere 2 gange. Strik 1. p en
sidste gang.
Næste p (retsiden): 1 r, *1 vr, 6 r, 1 udt, 6 r, 1 udt, 6
r, 1 vr*. Gentag fra * til * der er 1 m tilbage, 1 r.
Der er nu 200 (222) 244 (266) 288 (310) 332 m på
p.
Strik i mønster efter diagram fra næste p (vrangsiden). Første og sidste m på p er kantmasker, og disse
strikkes ikke efter diagram. I stedes strikkes de ret på
alle p.
Når alle diagrammets p er strikket, er der 182 (202)
222 (242) 262 (282) 302 m på p.
Strik 4 p lige op i omvendt glatstrik. Strik fortsat
første og sidste m ret på alle p. Slut med en pind fra
retsiden.

Næste p (vrangsiden): *Strik r til 5 m før markøren,
1 udt, strik r til 5 m efter markøren, 1 udt*. Gentag
fra * til * yderligere én gang, strik r p ud.
Strik udtagninger på hver 8. p yderligere 2 gange.
Der er nu 194 (214) 234 (254) 274 (294) 314 m på
p.
Strik lige op i omvendt glatstrik, til kroppen måler 34
cm (alle str.), målt op langs forkanten. Slut med en p
fra retsiden.
Luk m af til ærmegab på næste p (vrangsiden): *Strik
r til 5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 m før markøren, luk de næste
10 (10) 12 (12) 12 (14) 14 m af*. Gentag fra * til *
yderligere 1 gang, strik r p ud.
Ærmer
Slå 48 (52) 52 (56) 60 (64) 68 m på strømpep 4 mm.
Saml til en omg, og sæt en markør for omg’s begyndelse.
Strik 7 omg rib sådan:
Str. XS (-) - (L) - (2XL) - rib: 1 r, *2 vr, 2 r*. Gentag
fra * til *. Slut med 1 r.
Str. - (S) M (-) XL (-) 3XL rib: 1 vr, *2 r, 2 vr*. Gentag fra * til *. Slut med 1 vr.
Tag ud og sæt markører på næste omg (alle str.)
sådan: Strik 14 (16) 16 (18) 20 (22) 24 vr, sæt en
markør, 1 vr, 6 r, 1 udt, 6 r, 1 udt, 6 r, 1 vr, sæt en
markør, strik vr omg rundt = 50 (54) 54 (58) 62 (66)
70 m.
Næste omg: Strik vr til markøren, strik mønster efter
diagram over de 22 m mellem de 2 markører, strik vr
omg rundt.
Fortsæt på denne måde, til alle diagrammets p er
strikket. Fortsæt herefter i omvendt glatstrik over alle
m.
På samme tid tages vr ud efter første og før sidste m
på hver 10. (9.) 8. (7.) 6. (6.) 6. omg i alt 12 (12)
14 (17) 19 (21) 22 gange. Der er nu 74 (78) 82 (92)
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r på retsiden, vr på vrangsiden
vr på retsiden, r på vrangsiden
2 vr sm
Sæt 1 m på hjælpepind foran arb, 1 ret, strik m fra hjælpepinden ret
Sæt 1 m på hjælpepind bag arb, 1 ret, strik m fra hjælpepinden ret

Sæt 2 m på hjælpepind foran arb, 1 ret, strik de 2 m fra hjælpepinden ret

Sæt 1 m på hjælpepind bag arb, 2 ret, strik m fra hjælpepinden ret

Sæt 2 m på hjælpepind foran arb, 2 ret, strik de 2 m fra hjælpepinden ret

Sæt 2 m på hjælpepind bag arb, 2 ret, strik de 2 m fra hjælpepinden ret

Sæt 3 m på hjælpepind foran arb, 2 ret, strik de 3 m fra hjælpepinden ret

Sæt 2 m på hjælpepind bag arb, 3 ret, strik de 2 m fra hjælpepinden ret

Sæt 3 m på hjælpepind foran arb, 3 ret, strik de 3 m fra hjælpepinden ret

Sæt 3 m på hjælpepind bag arb, 3 ret, strik de 3 m fra hjælpepinden ret

Sæt 4 m på hjælpepind foran arb, 3 ret, strik de 4 m fra hjælpepinden ret

Sæt 3 m på hjælpepind bag arb, 4 ret, strik de 3 m fra hjælpepinden ret

Sæt 4 m på hjælpepind foran arb, 4 ret, strik de 4 m fra hjælpepinden ret

Sæt 4 m på hjælpepind bag arb, 4 ret, strik de 4 m fra hjælpepinden ret

Sæt 5 m på hjælpepind foran arb, 4 ret, strik de 5 m fra hjælpepinden ret

Sæt 4 m på hjælpepind bag arb, 5 ret, strik de 4 m fra hjælpepinden ret

Sæt 5 m på hjælpepind foran arb, 5 ret, strik de 5 m fra hjælpepinden ret

Sæt 5 m på hjælpepind bag arb, 5 ret, strik de 5 m fra hjælpepinden ret
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100 (108) 114 m på p.
Strik lige op til ærmet måler 43 (43) 43 (44) 44 (45)
45 cm.
Næste omg: Strik vr til 5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 m før markøren, luk de næste 10 (10) 12 (12) 12 (14) 14 m af.
Strik det andet ærme på samme måde.
Bærestykke
Sæt ærmernes m ind over de aflukkede m i hver side
af kroppen = 302 (330) 350 (390) 426 (454) 486 m.
Strik fortsat frem og tilbage i omvendt glatstrik med
første og sidste m ret på alle p. Strik 10 (10) 10 (10)
12 (14) 14 p lige op.
1. indtagningspind (retsiden): Strik 5 (4) 4 (4) 5 (4)
5 vr, *2 vr sm, 3 vr*. Gentag fra * til *. Slut med 2 vr
sm, 5 (4) 4 (4) 4 (3) 4 vr = 243 (265) 281 (313) 342
(364) 390 m.
Strik 11 (13) 13 (15) 15 (15) 17 p lige op.
2. indtagningspind (retsiden): Strik 4 (3) 3 (3) 4 (3)
4 vr, *2 vr sm, 2 vr*. Gentag fra * til *. Slut med 2 vr
sm, 5 (4) 4 (4) 4 (3) 4 vr = 184 (200) 212 (236) 258
(274) 294 m.

Side 4
Knapkant
Strik 94 (96) 98 (100) 102 (104) 106 m op langs
højre forkant med 4 mm rundpind, strik 1 m op i hver
aflukket m langs rundingen til halskanten således: 1
m, sæt en markør, 3 m, sæt markør, 2 r (6 m i alt),
strik r over de 86 (89) 93 (104) 111 (106) 107 m på
p, strik 1 m op i hver aflukket m langs rundingen på
venstre side således: 2 m, sæt en markør, 3 m, sæt
markør, 1 r, sæt en markør og strik til sidst 94 (96)
98 (100) 102 (104) 106 m op langs venstre forkant =
286 (293) 301 (316) 327 (326) 331 m.
1. pind (vrangsiden): Strik alle m r.
2. pind: *Strik r til markør, flyt markør, slå om, strik
r til markør, slå om, flyt markør*. Strik fra * til * 1
gang mere, strik r pinden ud.
3. pind: Strik alle m r, strik omslag drejet ret.
4. pind - knaphuller: 13 r, *2 r sm, slå om, 11 (11)
11 (11) 12 (12) 12 r*, gentag fra * til *. Strik fra * til
* 7 gange i alt, slå om, 2 r sm, strik r p ud.
5. pind: Strik alle m r.
6. pind: Strik alle m r.
Luk alle m r af på næste p (vrangsiden).
Hæft ender, og sy knapper i overfor knaphullerne.

Strik 11 (13) 13 (15) 15 (15) 17 p lige op.
3. indtagningspind (retsiden): Strik 3 (3) 3 (3) 2 (3)
2 vr, *2 vr sm, 1 vr*. Gentag fra * til *. Slut med 2 vr
sm, 2 (3) 3 (3) 2 (2) 2 vr = 124 (135) 143 (159) 173
(184) 197 m.
Strik 5 (5) 5 (7) 7 (7) 9 p lige op.
Vendepinde
1. vendepind (retsiden): Strik vr til der 26 (30) 32
(36) 38 (40) 42 m tilbage på p, vend.
2. vendepind: Strik r til der 26 (30) 32 (36) 38 (40)
42 m tilbage på p, vend.
3. vendepind: Strik vr til 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 m før
sidste vending, vend.
4. vendepind: Strik r til 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 m før sidste vending, vend.
Strik 3. og 4. vendepind yderligere 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3
gange.
Strik nu igen frem og tilbage i omvendt glatstrik over
alle m på p. Luk på samme tid m af i beg af hver p.
Luk først 1 m af i beg af hver p i alt 4 gange. Luk herefter 2 m af i beg af hver p i alt 2 gange = 116 (127)
135 (151) 165 (176) 189 m.
4. indtagningspind (retsiden): Strik 13 (7) 5 (6) 2
(18) 12 vr, *2 vr sm, 1 (1) 1 (1) 1 (0) 0 vr*. Gentag
fra * til *. Slut med 2 vr sm, 14 (7) 5 (5) 2 (18) 13 vr
= 86 (89) 93 (104) 111 (106) 107 m.
Strik 1 p vr. Bryd garnet.
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