Fenya

- en smuk cardigan

Design: Signe Strømgaard
Fenya har et enkelt hulmønster og en bred
ribkant og så er den strikket i den totalt himmelske kombination af 1 tråd New Zealandsk
Lammeuld og 1 tråd Indiecita, så man har det
bedste af begge fibre: Blødheden fra alpaka,
men fastheden og “uldenheden” som kun uld
kan give.
Fenya er designet særligt til os kvinder med
kurver. Lavet specifikt til vores proportioner
og med tanke og øje for hvad der klæder vores kroppe bedst. Alle har brug for en klædelig og anvendelig cardigan.
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Materialer
125 (130) 140 (160) 180 g New Zealand lammeuld
fra Filcolana i farve 210 (Forårsgrøn) og
250 (250) 300 (300) 350 g Indiecita fra Filcolana i
farve 809 (Avocado)
Rundpind 5 mm, 80 cm lang
Rundpind 4 mm, 100-120 cm lang
Strømpepinde 5 mm
Strømpepinde 4 mm
10 markører eller kontrastfarvet tråd af én farve
4 markører eller kontrastfarvet tråd af en anden farve
(til raglan)
3 knapper (diameter ca. 1,5-2 cm)
Størrelser
M (L) XL (2XL) 3XL
Mål
Passer til brystvidde: 90-98 (100-106) 107-119 (120131) 132-143 cm
Overvidde: 112 (119) 126 (140) 148 cm
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Vidde forneden: 112 (119) 126 (140) 148 cm
Ærmelængde: 44,5 (44,5) 44,5 (44,5) 44,5 cm
Hel længde: 51,5 (53) 55 (55,5) 57 cm
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Strikkefasthed
14 m og 25 p i glatstrikning på p 5 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).
Dr r: Drejet ret. Strik ret gennem maskens bagerste
led.
Sl o: Slå garnet om pinden.
2 r sm (indtagning): 2 ret sammen. Strik 2 masker
ret sammen. Dette giver en højrelænende indtagning.
LLR (indtagning): Tag 2 masker ret løse af 1 ad gangen, før venstre pind bagfra ind gennem maskerne
fra venstre, og strik de to masker ret sammen. Dette
giver en venstrelænende indtagning.
Arbejdsgang
Cardiganen strikkes nedefra og op. Først slås op til
kroppen på rundpind og denne strikkes i hulmønster
op til ærmegabene. Ærmerne strikkes, og herefter
samles ærmer og krop på rundpinden og bærestykket strikkes. På bærestykket tages ind i raglanen og
langs forkanterne mens hulmønsteret fortsætter. Når
bærestykket er strikket lukkes alle resterende masker
af, og arbejdet vaskes og blokkes.
Til sidst strikkes der masker op til ribkanten hele
vejen langs nederste kant, forkanter og halskant, og
denne strikkes på.
Krop
Slå 143 (153) 163 (183) 193 m op på en 5 mm rundpind.
1. p (VS): Strik alle m vrang.
2. p (RS): 1 r, sæt mærke, strik 1. pind af diagram
A (mønsterrapporten i den røde ramme gentages 13
(14) 15 (17) 18 gange i alt), sæt mærke, 1 r.
3.p (VS): 1 vr, flyt mærke over, strik vrang til mærke,
flyt mærke over, 1 vr.
4. p (RS): 1 r, flyt mærke over, strik næste pind af
diagram A til mærke, flyt mærke, 1 r.
Fortsæt som etableret i 3. og 4. pind til pind 1-20 af
diagram A er gentaget 3 gange. Strik pind 1-19 en
gang mere.
Næste p: Strik 28 (33) 38 (43) 48 m vrang, luk 7 m
af, strik 73 (73) 73 (83) 83 m vrang, luk 7 m af, strik
28 (33) 38 (43) 48 m vrang. Der er nu 129 (139) 149
(169) 179 masker på pinden.
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Slå om.
2 r sm - strik 2 masker ret sammen.
LLR (Løs, Løs, Ret) - Tag 2 masker løst af en ad gange som
skulle de strikkes ret, flyt dem tilbage på venstre pind og strik
dem ret sammen gennem bagerste maskeled.
Tag 2 masker løst af som skulle du strikke dem sammen, strik
den næste maske ret og træk de 2 masker samlet over.

Bryd ikke garnet, men lad arbejdet hvile.
Ærmer
Slå 39 (39) 48 (48) 60 m op på 4 mm strømpepinde.
Saml til en omgang, og sæt et mærke for omgangens
begyndelse.
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1. omg: *2 vr, 1 dr r*. Gentag fra * til * omg ud.
Gentag denne omgang i alt 14 gange.
Skift til 5 mm strømpepinde og strik 1 omgang ret.
Tag samtidig 2 (2) 3 (3) 1 masker ud over omgangen.
Næste omg: Strik 1. pind af diagram A (maskerne i
den røde ramme gentages 3 (3) 4 (4) 5 gange i alt).
Fortsæt som etableret til pind 1 – 20 af diagram A er
strikket 1 gang.
Næste omg: 1 udt, sæt mærke, strik 1. pind af diagram A omg ud, sæt mærke, 1 udt.
Fortsæt som etableret med at strikke efter diagram A,
men strik samtidig nedenstående udtagningsomg på
1. og 11. pind af diagrammet.
Udtagningsomg: Strik ret til mærke, 1 udt, flyt
mærke over, strik næste pind af diagram A til mærke,
flyt mærke over, 1 udt, strik ret omg ud.
Der tages ud i alt 5 gange = 10 masker. Efter alle
udtagninger er der 51 (51) 61 (61) 71 masker på
pinden.
Næste omg: Strik ret frem til næste mærke. Dette
mærke markerer nu omg’s begyndelse. Fjern øvrige
mærker.
Strik herefter næste pind af diagram A, men strik
også de nye masker efter diagrammet (dvs. den rødmarkerede mønsterrapport nu gentages 4 (4) 5 (5) 6
gange i alt).
Fortsæt således til pind 1-20 af diagram A i alt er
gentaget 5 gange på ærmet.*
På sidste gentagelse af pind 20: Fjern mærke, 2 r sm,
strik 35 (40) 45 (50) 55 m, luk 7 m af. Bryd garnet.
Der er nu 43 (43) 53 (53) 63 masker på pinden.
Lad første ærme hvile.
KUN str. L/2XL: Strik andet ærme som første.
KUN str. M/XL/3XL: Strik andet ærme (højre) som
første (venstre ærme) frem til *.
På sidste gentagelse af pind 20 strikkes: 2 r sm, strik
ret til 4 m før omg’s slutning, luk 4 m af, fjern mærke, luk 3V m. Bryd garnet.
Samling af ærmer og krop - KUN str. M/XL/3XL
Saml rundpinden med kroppen op, og strik højre
fortykke: 1 r, fjern mærke, 2 r sm, 4 r, sæt mærke,
strik diagram B 1 gang, strik diagram C 1 (-) 2 (-) 3
gange, sæt mærke, 4 r, 2 r sm, sæt raglanmærke.
Tag det sidst strikkede ærme (højre) og strik det over
på rundpinden: LLR, 5 r, sæt mærke, strik diagram
C 3 (-) 4 (-) 5 gange, sæt mærke, 4 r, 2 r sm, sæt
raglanmærke.
Strik ryggen: LLR, 5 r, sæt mærke, strik diagram C 6
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(-) 6 (-) 7 gange, sæt mærke, 4 r, 2 r sm, sæt raglanmærke.
Tag det først strikkede ærme (venstre) og strik det
over på rundpinden: LLR, 5 r, sæt mærke, strik diagram C 3 (-) 4 (-) 5 gange, sæt mærke, 4 r, 2 r sm,
sæt raglanmærke.
Strik venstre forstykke: LLR, 4 r, sæt mærke, strik
diagram C 1 (-) 2 (-) 3 gange, strik diagram D 1
gang, sæt mærke, 4 r, LLR, fjern mærke, 1 r.
Der er nu 205 (-) 245 (-) 295 masker på pinden.
Samling af ærmer og krop - KUN str. L/2XL
Saml rundpinden med kroppen op, og strik højre fortykke: 1 r, fjern mærke, 2 r sm, 4 r, sæt mærke, strik
diagram B 1 gang, strik diagram C - (1) - (2) - gange,
strik diagram D én gang, sæt mærke, 4 r, 2 r sm, sæt
raglanmærke.
Strik det første ærme over på rundpinden: LLR, 5 r,
sæt mærke, strik diagram B én gang, strik diagram
C - (2) - (3) - gange, strik diagram D én gang, sæt
mærke, 4 r, 2 r sm, sæt raglanmærke.
Strik ryggen: LLR, 5 r, sæt mærke, strik diagram B
én gang, strik diagram C - (5) - (6) - gange, strik
diagram D én gang, sæt mærke, 4 r, 2 r sm, sæt
raglanmærke.
Strik det andet ærme over på rundpinden: LLR, 5 r,
sæt mærke, strik diagram B én gang, strik diagram
C - (2) - (3) - gange, strik diagram D én gang, sæt
mærke, 4 r, 2 r sm, sæt raglanmærke.
Strik venstre forstykke: LLR, 5 r, sæt mærke, strik
diagram B én gang, strik diagram C - (1) - (2) gange, strik diagram D 1 gang, sæt mærke, 3 r, LLR,
fjern mærke, 1 r.
Der er nu - (215) - (265) - masker på pinden.
Note
Diagram B og D er “halve” mønsterrapporter. Når indtagningerne begynder at “æde ind” i en hel mønsterrapport strikkes der i stedet halve mønsterrapporter.
De masker, der ikke hører til en rapport, strikkes ret
på retsiden og vrang på vrangsiden.
Samme princip gælder, når indtagningerne “æder ind”
i den halve mønsterrapport. Her strikkes så glatstrik,
frem til hvor første hele mønsterrapport starter.
Starten og slutningen på mønsteret er markeret, så
det er lettere at overskue. Når indtagningerne “når
til” et mærke flyttes dette 5 masker hhv. frem eller
tilbage for at markere den nye start og slutning på
mønsteret.
Bærestykke (alle størrelser)
1. p (VS): Strik alle masker og omslag vrang, flyt alle
mærker over.
2. p (RS): Strik ret til mærke, flyt mærke over, *strik
mønster ifølge diagram(mer) frem til mærke, flyt
mærke over, strik ret til 2 masker før raglanmærke,
2 r sm, flyt raglanmærke over, LLR, strik ret frem til
mærke, flyt mærke over*. Gentag fra * til 4 gange i
alt, strik mønster ifølge diagram(mer) frem til mærke,
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flyt mærke over, strik ret pinden ud.
3.p (VS): Strik alle masker og omslag vrang, flyt alle
mærker over.
4. p (RS): 1 r, 2 r sm, strik r til mærke, flyt mærke
over, *strik mønster ifølge diagram(mer) frem til
mærke, flyt mærke over, strik ret til 2 masker før raglanmærke, 2 r sm, flyt raglanmærke over, LLR, strik
ret frem til mærke, flyt mærke over*. Gentag fra *
til * 4 gange i alt, strik mønster ifølge diagram(mer)
frem til mærke, flyt mærke over, strik ret til der er 3
masker tilbage på pinden, LLR, 1 r.
Gentag 1. - 4. pind 3 (2) 2 (1) 1 gange mere.
Der er nu 133 (161) 191 (229) 259 masker på pinden.
Strik herefter 3. og 4. pind 6 (9) 12 (15) 16 gange
mere.
5. p (VS): Strik alle masker og omslag vrang, flyt alle
mærker over.
6. p (RS): Luk 3 m af i begyndelsen af pinden, fjern
evt. mærker, strik resten af pinden som etableret på
4. p.
7. p (VS): Luk 3 m af i begyndelsen af pinden, strik
vrang, og fjern alle mærker frem til raglanmærket
bag på venstre skulder, fjern også dette mærke og
strik 0 (3) 5 (5) 1 vrang, *2 vr sm, strik 1 (2) 6 (2) 4
vrang*. Gentag fra * til * frem til raglanmærket bag
på højre skulder, strik vrang pinden ud og fjern alle
resterende mærker.
8. p (RS): Luk alle masker af.
Blokning
Sy ærmesiden af åbningen under ærmerne sammen
med kropssiden af samme ved hjælp af maskesting.
Håndvask herefter det færdige arbejde blidt i lunt
vand med flydende uldvask eller mild shampoo. Rul
sweateren ind i et håndklæde og pres så meget væde
ud som muligt, men vrid ikke. Placer den fugtige
sweater på en plan overflade, og stræk den i form så
hulmønsteret åbner sig op. Spænd gerne arbejdet ud
ved hjælp af knappenåle, og lad det ligge sådan, til
det er helt tørt.
Hæft alle ender.
Ribkant
Med en lang 4 mm rundpind strikkes der masker op
hele vejen rundt langt nederste kant, forkanterne og
halskanten. Start ved sweaterens nederste venstre
hjørne, og strik 209 (227) 239 (266) 281 masker op
hele vejen langs den nederste kant, sæt mærke, strik
1 maske op i hjørnet, sæt mærke, strik 108 (111)
114 (114) 117 masker op langs højre forstykke og
skulder frem til bagerste raglan. Sæt et mærke og
brug dette til at sikre at opstrikningen af masker til
venstre forkante starter cirka samme sted. Strik 50
(50) 56 (62) 68 masker op rundt langs halskanten,
sæt mærke, strik 108 (111) 114 (114) 117 masker op
langs venstre skulder og forstykke, sæt mærke, strik
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1 maske op i hjørnet, sæt mærke. Dette er omgangens begyndelse.
1. omg: Sl o, *2 vr, 1 dr r*. Gentag fra * til * til 2
m før mærke, 2 vr, sl o, flyt mærke over, 1 dr r, flyt
mærke over, sl o. Gentag fra * til * til mærke, flyt
mærke over. Gentag fra * til * til 2 m før mærke, 2
vr, flyt mærke over, 1 dr r. Gentag fra * til * til 2 m
før mærke, 2 vr, sl o.
2. omg: Strik omslaget dr r, *2 vr, 1 dr r*. Gentag fra
* til * til 2 m før mærke, 2 vr, strik omslaget dr r, flyt
mærke over, 1 dr r, flyt mærke over, strik omslaget
dr r. Gentag fra * til * til mærke, flyt mærke over.
Gentag fra * til * til 2 m før mærke, 2 vr, flyt mærke
over, 1 dr r. Gentag fra * til * til 2 m før mærke, 2 vr,
strik omslag dr r.
3. omg: Sl o, strik i etableret ribmønster til mærke,
sl o, flyt mærke over, 1 dr r, flyt mærke over, sl o.
Fortsæt i etableret ribmønster over højre forstykke,
halskant og venstre forstykke til højre hjørne, sl o.
4. omg: Strik omslaget på hver side af hjørnemaskerne som en del af ribmønsteret ved at strikke det
enten vr eller dr r, strik alle øvrige masker i etableret
ribmønster.
Gentag 3. og 4. omg, til der er strikket i alt 12 omg
rib.
Næste omg: Sl o, strik i etableret ribmønster til mærke, sl o, flyt mærke over, 1 dr r, flyt mærke over, sl o.
Strik højre forkant med knaphuller: *2 vr, 1 dr r*.
Gentag fra * til * 16 gange mere, 2 vr, *LLR, sl o, 1
vr, 1 dr r, 2 vr*. Gentag fra * til * 3 gange i alt. Strik
resten af omg i mønster som etableret.
Sidste omg: Strik omslag ved både hjørner og knaphuller vrang, strik alle øvrige masker i mønster.
Luk alle masker af i mønster, dvs. ret over drejet ret
og vrang over vrang.
Montering
Vask enten den færdige sweater igen, og spænd den
op som tidligere, eller giv ribkanten en omgang damp
med et dampstrygejern, så den ligger fladt og lige, og
hjørnerne bliver helt skarpe. Strygejernet skal ikke
røre arbejdet.
Hæft alle ender og sy knapperne i overfor knaphullerne.
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