Leonora

- en lang cardigan med snoninger

Design: Signe Strømgaard
”Leonora” 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.
Leonora er en lang, løs cardigan inspireret af
skagensmalernes smukke malerier af det nordiske lys over kysten med det mørke hav og
de vilde, forrevne skyer. Snoningerne løfter sig
på en bund af vrangmasker som skyerne over
havet.
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Materialer
550 (600) 650 (700) 750 g Peruvian Highland Wool
fra Filcolana i farve 219 (Anthracite)
Rundpinde 4 mm og 5 mm, 80-100 cm
Strømpepinde 5 mm
Hæklenål 5 mm og en rest garn til midlertidig opslagning
Markører eller kontrastfarvet tråd
3 små knapper
Størrelser
S (M) L (XL) 2XL (3XL)
Mål
Passer til brystvidde: 78-88 (89-98) 98-108 (98-108)
108-118 (128-138) cm
Overvidde: 95 (107) 116 (124) 135 (142) cm
Vidde forneden: 105 (116) 126 (134) 144 (151) cm
Ærmelængde: 31 (31) 32 (32) 33 (33) cm
Hel længde: 78 (79) 80 (81) 82 (83) cm
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Side 2

Strikkefasthed
17 m og 24 p i glatstrikning på p 5 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.
CDI (centreret dobbelt indtagning): Tag 2 ret løs af
som skulle maskerne strikkes ret sammen, 1 r, løft de
løse m over den strikkede.
Vendepinde: Når man vender midt på en pind, er det
vigtigt at gøre noget for at undgå 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, samt
paneler med glat og omvendt glat. Derefter strikkes
ærmerne, ved først at strikke en snoning som samles
til en ring. Masker strikkes op langs kanten af ringen
og ærmet strikkes op til ærmegabet derfra.
Herefter samles ærmer og krop til bærestykket, som
strikkes frem og tilbage med raglanindtagninger og
indtagninger langs forkanterne. Der strikkes vende-

Julius Paulsen, Skt. Hans nat ved Tisvilde
strand, 1886
Statens Museum for Kunst
Public domain
pinde mod slutningen for at forme halskanten. Inden
dette sættes snoningerne langs forkanterne på hold,
og strikkes færdige for sig. De strikkes så de når
langs halskanten og mødes i nakken.
Krop
Slå 179 (197) 215 (227) 245 (257) m op på rundp 4
mm og strik frem og tilbage i rib:
1.p (vrangsiden): 4 vr, *3 r, 3 vr*, gentag fra * til *
og slut med 1 vr.
2.p: 4 r, *3 vr, 3 r*, gentag fra * til *, og slut med 1
r.
Gentag 1. og 2. p til arb måler 4,5 cm. Slut med 2. p.
Skift til p 5 mm.
Kun str. M, 2XL og 3XL
1.p (vrangsiden): 1 vr, strik 1. p af diagram 2, sæt
markering, *strik - (30) - (-) 39 (41) r, sæt markering, - (20) - (-) 26 (28) vr, sæt markering, - (30)
- (-) 39 (41) r, sæt markering*, 1 udt, strik 1. p af
diagram 2, strik 1. p af diagram 1 sæt markering, (29) – (-) 38 (40) r, gentag fra * til *, strik 1. p af
diagram 1, 1 vr = - (198) - (-) 246 (258) m.
Kun str. S, L, XL
1.p (vrangsiden): 1 vr, strik 1. p af diagram 2, sæt
markering, strik 26 (-) 33 (35) - (-) r, sæt markering,
17 (-) 21 (23) - (-) vr, 2 vr sm, sæt markering, 26 (-)
33 (35) - (-) r, sæt markering, strik 1. p af diagram
2, strik 1. p af diagram 1, sæt markering, strik 26 (-)
33 (35) - (-) r, sæt markering, 18 (-) 22 (24) - (-)
vr, sæt markering, 26 (-) 33 (35) - (-) r, sæt markering*, strik 1. p af diagram 1, 1 vr = 178 (-) 214
(226) – (-) m.
Alle størrelser
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2.p (retsiden): 1 r, strik 2.p af diagram 1, *strik vr
til markering, strik r til markering, strik vr til markering*, strik 2.p af diagram 1, strik 2.p af diagram 2,
strik fra * til * igen, strik 2.p af diagram 2, 1 r.
3.p: 1 vr, strik 3.p af diagram 2, *strik r til markering,
strik vr til markering, strik r til markering*, strik 3.p
af diagram 2, strik 3.p af diagram 1, 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
(som gentages) ved hver forkant og midt på ryggen,
og skiftevis glatstrik og omvendt glatstrik i felterne
imellem disse som anvist til arb måler 20 cm (alle
str.).
Tag ind på næste p fra vrangsiden: 1 vr, diagram 2,
*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,
diagram 1, strik fra * til * igen, diagram 1, 1 vr.
Tag ind som på p ovenfor på hver 16.p i alt 4 gange =
162 (182) 198 (210) 230 (242) m på p.
Strik lige op til arb måler ca. 45 cm (alle str.).
Tag ud på næste p fra vrangsiden: 1 vr, diagram 2,
*strik r til 1 m før markering, 1 udt, 1 r, strik vr til
markering, 1 r, 1 udt, strik r til markering*, diagram
2, diagram 1, strik fra * til * igen, diagram 1, 1 vr.
Tag ud på samme måde en gang til efter 12 p = 170
(190) 206 (218) 238 (250) m på p.
Strik lige op til arb måler 56 cm.
Luk af til ærmegab på næste p fra retsiden: 1 r, diagram 1, *24 (28) 31 (33) 37 (39) vr, 5 (6) 6 (7) 7 (7)
r, luk de næste 8 (8) 10 (10) 12 (14) m af, strik r til
markeringen (der er 5 (6) 6 (7) 7 (7) m på p efter de
aflukkede m), 24 (28) 31 (33) 37 (39) vr*, diagram
1, diagram 2, strik fra * til * igen, diagram 2, 1 r.
Marker hvor du er nået til i diagrammerne og lad m
hvile på rundpinden mens ærmerne strikkes.
Højre ærme
Slå 11 m op med en rest garn og en midlertidig opslagning på p 5 mm.
1.p (vrangsiden): 1 vr, strik 1.p af diagram 1, 1 vr.
2.p: 1 r, strik 2.p af diagram 1, 1 r.
Strik videre på denne måde til diagram 1 er strikket i
alt 9 (9) 10 (10) 11 (11) gange.
Kun str. M
Strik 1.-9.p af diagrammet endnu en gang.
Alle størrelser
Strik 5 (0) 3 (7) 1 (5) p glatstrik.
Pil derefter den midlertidige opslagning op og sæt
m på en pind. Sy de to ender af arb sammen med
maskesting, så snoningsstykket danner en ring. Hæft
ender.
Strik nu m op rundt langs højre side af ringen med p
5 mm. Begynd og slut hvor ringen er syet sammen.
Strik 1 m op i hver anden p - i alt 48 (50) 52 (54) 56
(58) m. Sæt en markør for omgangens begyndelsen
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Side 3
Diagrammer
Diagram 1

Diagram 2

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
Sæt 3 m på hjælpep foran arb, 3 r,
strik de 3 m fra hjælpep ret
Sæt 3 m på hjælpep bag arb, 3 r,
strik de 3 m fra hjælpep ret

og strik rundt i glatstrik.
Strik 6 omg lige op.
Tag ud på næste omg: 1 r, 1 udt, strik r til 1 m før
markøren, 1 udt, 1 r.
Tag ud på denne måde på hver 10. (8.) 8. (7.) 6. (6.)
omg i alt 6 (7) 8 (9) 10 (11) gange = 60 (64) 68 (72)
76 (80) m.
Strik lige op til ærmet måler 27 (27) 28 (28) 29 (29)
cm fra hvor m blev strikket op langs siden af ringen.
Luk af til ærmegab på næste omg: Luk 4 (4) 5 (5)
6 (7) m af, strik 52 (56) 58 (62) 64 (66) r, luk omg
sidste 4 (4) 5 (5) 6 (7) m af.
Bryd garnet.
Venstre ærme
Strik på samme måde som højre ærme, bortset fra
at man strikker diagram 2 i stedet for diagram 1 og
strikker m op langs ringens venstre side.
Bærestykke
Saml ærmer og krop på rundpinden og begynd samtidig indtagningerne langs forkanterne (vrangsiden):
Venstre forstykke: 1 vr, diagram 2, llr, strik r til markering, strik vr til de lukkede m.
Venstre ærme: Strik vr til de lukkede m.
Ryg: Strik vr til markering, strik r til markering, diagram 2, diagram 1, strik r til markering, strik vr til de
lukkede m.
Højre ærme: Strik vr til de lukkede m.
Højre forstykke: Strik vr til markering, strik r til 2 m
før markering, 2 r sm, diagram 1, 1 vr. Der er i alt
258 (286) 302 (322) 342 (354) m.
Strik indtagninger ved forkanterne som ovenfor på
hver 12. (10.) 10. (10.) 8. (8.) p i alt 3 (4) 5 (5) 6
(6) gange.
Strik samtidig 17 (11) 11 (9) 5 (3) 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,
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1 r, 2 r sm, strik r til 3 m før markering, llr, 1 r, strik
vr til markering, diagram 1, diagram 2, strik fra * til *
igen, diagram 2, 1 r. (4 m taget ind)
2.p: 1 vr, diagram 2, *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, diagram 1, strik fra * til * igen,
diagram 1, 1 vr. (4 m taget ind)
Gentag 1. og 2.p i alt 17 (20) 22 (24) 27 (29) gange
og fortsæt samtidig indtagninger langs forkanterne.
Strik 1.p endnu en gang.
Der er nu 110 (112) 110 (114) 108 (104) m på p i
alt – 3 m på stykket med vrangmasker på hvert forstykke.
Snoningerne langs forkanterne sættes nu på maskeholdere og der strikkes vendepinde således:
Næste p (vrangsiden): 1 vr, diagram 2, sæt de 10
strikkede m på en maskeholder (noter hvilken p af
diagrammet du er nået til), CDI, strik som 2.p til de
sidste 13 m, CDI, diagram 1, 1 vr.
1. vendep (retsiden): 1 r, diagram 1, sæt de strikkede
m på en maskeholder (noter hvilken p af diagrammet du er nået til), 1 vr, 1 r, 2 r sm, strik r til 3 m før
markering, llr, 1 r, strik vr til markering, diagram 1,
diagram 2, 1 r, 2 r sm, strik r til der er 4 m tilbage på
p, vend.
2. vendep (vrangsiden): Strik vr til markering, 1 r, 2 r
sm, strik r til markering, diagram 2, diagram 1, strik
r til 3 m før markering, llr, 1 r, strik vr til der er 4 m
tilbage på p, vend.
3. vendep (retsiden): Strik r til 3 m før markering, llr,
1 r, strik vr til markering, diagram 1, diagram 2, 1 r, 2
r sm, strik r til 2 m før sidste vending, vend.
4. vendep (vrangsiden): Strik vr til markering, 1 r, 2 r
sm, strik r til markering, diagram 2, diagram 1, strik r
til 3 m før markering, llr, 1 r, strik vr til 2 m før sidste
vending, vend.
Strik 3. og 4. vendp yderligere 3 (5) 6 (6) 7 (7)
gange.
Snoningerne midt på ryggen samles inden der lukkes
af:
Næste p (retsiden): Strik r til 3 m før markering, llr,
1 r, strik vr til markering, llr, 3 r, llr, 4 r, 2 r sm, 3 r,
2 r sm, 1 r, 2 r sm, strik r til 2 m før sidste vending,
vend.
Næste p (vrangsiden): Strik vr til markering, 2 r sm,
14 vr, llr, strik vr til 2 m før sidste vending, vend.
Næste p: Strik r til 3 m før markering, llr, 1 r, strik vr
til markering, llr, 3 r, llr, 4 r, 2 r sm, 3 r, 2 r sm, 1 r, 2
r sm, strik r til de sidste 3 m (husk vendem), CDI.
Næste p: Luk alle m af, strik de sidste 3 m vr sm
inden disse også lukkes af.

Side 4
Gentag 1. og 2.p til snoningen er lang nok til let
strakt at nå hele vejen op langs forkanten og om til
midt på nakken. Sæt m på en maskeholder.
Venstre forkant
Strik på samme måde som højre forkant, blot begyndes der med en p fra vrangsiden og strikkes diagram
2 i stedet for diagram 1. Husk at slå en ny maske op
til kantmaske mod forstykket.
Når snoningen er lang nok til let strakt at nå om til
midt bag på nakken, sættes højre forkant tilbage på
p og de 2 sæt masker strikkes sammen med maskesting.
Derefter syes siden af snoningerne fast langs forstykkerne med elastiske sting.
Montering
Sy hullerne under ærmerne sammen med maskesting.
På 6.p af diagrammerne, hvor første del af snoningen
strikkes, opstår der et lille hul lige indenfor kantmasken. Disse huller anvendes som knaphuller langs
venstre forstykke og som markering for knapperne
placering langs højre forstykke. Den øverste knap
syes i cirka hvor krop og ærmer samles til bærestykket. De øvrige knapper syes i nedefter – en pr.
snoning.

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.

Højre forkant
Sæt snoningen fra højre forstykke på en 5 mm p
igen. Begynd med en p fra retsiden og slå 1 ny m op
ind mod forstykket til kantmaske. Fortsæt hvor du er
nået til i diagrammet og strik således:
1.p (retsiden): 1 r, diagram 1, 1 r.
2.p: 1 vr, strik diagram 1, 1 vr.
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