Johanne - en pigecardigan med hjertesnoninger
Design: Signe Strømgaard
”Johanna” er en del af
Filcolanas kollektion
”Colours of the Scandinavian Summer”. I kollektion har vores designteam ladet sig inspirere
af lyset og de skønne farver i skagensmalerierne.
Denne cardigan er inspireret af den lette, feminine stemning i Anna Anchers smukke maleri
af en ung pige i lyserød kjole, der fletter sit hår,
mens lyset falder ind gennem vinduet.
Cardiganen er designet til at sidde løst og være
lidt lang, så den luner dejligt.
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Materialer
200 (250) 250 (300) 350 g Pernilla fra Filcolana i
farve 334 (Light Blush)
Rundpinde 3,5 mm og 4 mm, 60-80 cm
Strømpepinde 4 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
6 (6) 7 (7) 7 knapper
Størrelser
4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl) 12
år/152 cl.
Mål
Passer til brystvidde: 55-60 (60-65) 65-70 (70-75)
75-80 cm
Overvidde: 70 (74) 79 (80) 84 cm
Ærmelængde: 28 (31) 33 (37) 42 cm
Hel længde: 43 (47) 51 (54) 59 cm
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Strikkefasthed
22 m og 32 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser og teknikker
llr (indtagning): Tag 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage
på venstre pind og strik dem ret sammen.
Vendepinde: Når man vender midt på en pind, er det
vigtigt at sørge for at der ikke bliver et hul mellem
de to masker man vender imellem. Dette kan gøres
ved at holde garnet bagved pindene, tage den næste
maske løst af fra højre til venstre pind, bringe garnet
foran pindene, og tage masken løst tilbage på højre
pind. Dette skaber en løkke om masken der gør at
der ikke kommer et hul. Når masker senere strikkes,
løftes løkken op på pinden og strikkes sammen med
masken.
Arbejdsgang
Cardigan strikkes nedefra og op. Først strikkes
kroppen frem og tilbage til ærmegabet. Der strikkes snoninger langs forstykkerne og midt på ryggen.
Ærmerne strikkes og dernæst samles ærmer og krop
til bærestykket, som strikkes frem og tilbage med
raglanindtagninger og indtagninger langs forkanterne.
Snoningerne afsluttes og der strikkes vendepinde
mod slutningen for at forme halskanten. Til sidst
strikkes en forkant på.
Krop
Slå 156 (164) 176 (188) 196 m op på rundp 3,5 mm
og strik frem og tilbage i rib:
1.p (vrangsiden): 3 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *
og slut med 1 vr.
2.p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * og slut med 1 r.
Gentag 1. og 2. p til arb måler 4 cm. Slut med 2. p.
Skift til p 4 mm og sæt markeringer for sidesømme
og for placering af diagrammet, på næste p (vrang-

Anna Ancher, Interiør med en ung pige, der
fletter sit hår, 1901
Satens Museum for Kunst
Public domain
siden): 1 vr, strik 1. p af diagram 3, *sæt markering,
strik 31 (33) 36 (39) 41 r, sæt markering (sidesøm),
31 (33) 36 (39) 41 r, sæt markering*, 1 udt, strik 1.
p af diagram 2, 1 udt, strik fra * til * igen, strik 1. p
af diagram 1, 1 vr = 158 (166) 178 (190) 198 m.
3.p (retsiden): 1 r, strik 2.p af diagram 1, *strik vr til
markering, strik vr til markering*, strik 2.p af diagram 2, strik fra * til * igen, strik 2.p af diagram 3, 1
r.
4.p: 1 vr, strik 3.p af diagram 3, *strik r til markering,
strik r til markering*, strik 3.p af diagram 2, strik fra
* til * igen, strik 3.p af diagram 1, 1 vr.
Fortsæt på denne måde ved at strikke en kantm i beg
og slutn af hver p i glatstrik, snoninger ifølge diagram
ved hver forkant og midt på ryggen, og omvendt
glatstrik imellem disse som anvist til arb måler 6 (7)
8 (9) 10 cm.
Tag ind på næste p fra vrangsiden: 1 vr, diagram 3,
*strik r til 3 m før markering, llr, 2 r, 2 r sm, strik r til
markering*, diagram 2, strik fra * til * igen, diagram
1, 1 vr.
Tag ind som på p ovenfor på hver 12.p i alt 3 (3) 3
(4) 4 gange = 146 (154) 166 (174) 182 m på p.
Strik lige op til arb måler ca. 30 (33) 36 (38) 40 cm.
Slut på 9. (7.) 5. (7.) 5. p af diagrammet.

www.filcolana.dk

Filcolana

Johanne
Luk af til ærmegab på næste p fra retsiden: 1 r, diagram 1, *23 (25) 27 (29) 31 vr, luk de næste 10 (10)
12 (12) 12 m af, strik vr til markeringen*, diagram 2,
strik fra * til * igen, diagram 3, 1 r.
Lad m hvile på rundpinden mens ærmerne strikkes.
Ærmer
Slå 52 (56) 56 (60) 64 m op på rundp 3,5 mm. Saml
til en omg og sæt en markering for omg’s beg. Strik 4
cm rib: *2 r, 2 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
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Diagrammer

Diagram 2b

Diagram 2

Skift til p 4 mm og fortsæt i glatstrik.
Strik 6 omg lige op.
Tag ud på næste omg: 1 r, 1 udt, strik r til 1 m før
markeringen, 1 udt, 1 r.
Tag ud på denne måde på hver 10. omg i alt 5 (5) 7
(7) 7 gange = 62 (66) 70 (74) 78 m.
Strik lige op til ærmet måler 28 (31) 33 (37) 40 cm.
Luk af til ærmegab på næste omg: Luk 5 (5) 6 (6) 6
m af, strik 52 (56) 58 (62) 66 r, luk omg’s sidste 5 (5)
6 (6) 6 m af.
Bryd garnet. Strik et til ærme på samme måde.
Bærestykke
Saml ærmer og krop på rundpinden og begynd samtidig indtagningerne langs forkanterne (vrangsiden):
1 vr, diagram 3, llr, strik r til de lukkede m (venstre
forstykke), strik vr til de lukkede m (venstre ærme),
strik r til markering, diagram 2, strik r til de lukkede
m (ryg), strik vr til de lukkede m (højre ærme), strik
r til 2 m før markering, 2 r sm, diagram 1, 1 vr.
Der er i alt 228 (244) 256 (272) 288 m. Sæt en markering i hver ende af arb, som skal bruges, når der
strikkes forkant.
Strik indtagningerne ved forkanterne som ovenfor på
hver 8. p i alt 3 (4) 5 (5) 7 gange.
Strik samtidig 3 (3) 5 (7) 9 p frem og tilbage i mønster som hidtil.
Strik derefter indtagninger til raglan således:
1.p (retsiden): 1 r, diagram 1, *strik vr til markering,
1 r, 2 r sm, strik r til 3 m før markering, llr, 1 r, strik
vr til markering*, diagram 2, strik fra * til * igen,
diagram 3, 1 r. (4 m taget ind)
2.p: 1 vr, diagram 3, *strik r til 3 m før markering, llr,
1 r, strik vr til markering, 1 r, 2 r sm, strik r til markering*, diagram 2, strik fra * til * igen, diagram 1, 1
vr. (4 m taget ind)
Gentag 1. og 2.p 15 (16) 17 (17) 17 gange. Strik
1.p endnu en gang – dette er 5.p af diagrammerne.
Der er nu 100 (106) 108 (124) 136 m på p i alt.
Fortsæt med indtagninger ved raglan som hidtil, men
afslut samtidig snoningerne:
Snoningen midt på ryggen afsluttes, ved at strikke videre til 10.p af Diagram 2 og derefter strikke Diagram
2b. Når diagram 2b er afsluttet, strikkes m i omvendt
glatstrik arb ud.
Samtidig afsluttes snoningerne ved forkanterne således:
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Diagram 3

Diagram 1

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
Vrang på retsiden, ret på vrangsiden
Sæt 2 m på hjælpep foran arb, 2 r,
strik de 2 m fra hjælpep ret
Sæt 2 m på hjælpep bag arb, 2 r,
strik de 2 m fra hjælpep ret
Sæt 2 m på hjælpep foran arb, 2
vr, strik de 2 m fra hjælpep ret
Sæt 2 m på hjælpep bag arb, 2 r,
strik de 2 m fra hjælpep vrang
Sæt 2 m på hjælpep foran arb, 1
vr, strik de 2 m fra hjælpep ret
Sæt 1 m på hjælpep bag arb, 2 r,
strik m fra hjælpep vrang
2 r sm
2 vr sm
Ingen maske, spring feltet over
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1. p (retsiden): 1 r, 2 vr, sæt 2 m på hjælpepind bag
arb, strik første m på p og først m på hjælpep sammen, strik derefter anden m på p og anden m på
hjælpep sammen, 2 vr, strik til de sidste 10 m, 2 vr,
sæt 2 m på hjælpepind foran arb, strik første m på
hjælpep og først m på p sammen, strik derefter anden m på hjælpep og anden m på hjælpep sammen,
2 vr, 1 r.
2.p (vrangsiden): 1 vr, 2 r sm, 2 vr, 2 r, strik til de
sidste 7 m, 2 r, 2 vr, 2 r sm, 1 vr
3.p: 1 r, 1 vr, 2 r sm, 2 vr, strik til de sidste 6 m, 2 vr,
llr, 1 vr, 1 r.
4.p: 1 vr, 2 r sm, 2 r, strik til de sidste 5 m, 2 r, llr, 1
vr.
Fortsæt nu med at tage ind med forkanterne som på
4.p på alle p fra vrangsiden.
Strik 4 (4) 4 (6) 6 p på denne måde.
Fortsæt med indtagninger til raglan samtidig med at
der nu strikkes vendepinde således:
1. vendep (retsiden): Strik til 4 m før sidste markering, vend.
2. vendep (vrangsiden): Strik til 3 m før sidste markering, vend.
3. vendep (retsiden): Strik til 2 m før sidste vending,
vend.
4. vendep (vrangsiden): Strik 2 m før sidste vending,
vend.
Strik 3. og 4. vendp yderligere 3 (4) 4 (5) 5 gange.
Næste p (retsiden): Strik til 3 m før sidste markering,
llr, 1 r, strik til de sidste 4 m, 3 vr sm, 1 r.
Næste p: Strik til de sidste 4 m, 3 r sm, 1 vr.
Lad m hvile på p.
Forkant
Strik nu m op fra retsiden med rundp 3,5 mm. Strik
61 (65) 73 (77) 85 m op langs den lige del af højre
forkant frem til markeringen, strik 22 (24) 28 (31) 33
m op frem til m på p, strik r over de 30 (30) 30 (36)
38 m på p, strik 22 (24) 28 (31) 33 m frem til markeringen på venstre forkant, strik 61 (65) 73 (77) 85 m
op langs den lige del af venstre forkant = 196 (208)
232 (252) 280 m.
1. p (vrangsiden): 3 vr, *2 r, 2 vr*. Gentag fra * til *.
Slut med 1 vr.
2. p: 3 r, *2 vr, 2 r*. Gentag fra * til *. Slut med 1 r.
3. p: Strik som 1.p.
4.p – knaphuller: Strik i rib til markeringen på venstre
forkant, *slå om, strik 2 m sm, 8 (8) 8 (9) 10 m rib*,
gentag fra * til * i alt 5 (5) 6 (6) 6 gange, slå om,
strik 2 m sm, 9 (13) 11 (9) 11 m rib.
Strik 1. – 3.p igen. Luk af i mønster.
Montering
Sy hullerne under ærmerne sammen med maskesting.
Sy knapper i overfor knaphullerne. Hæft ender.
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