
Best. nr: 23046-100 Garn: Ullis 1 ngl = 100 g 75% uld, 25% polyamid, superwash

00014

BARNE CARDIGAN
MED FLETMØNSTER

Størrelse: 2 (4) 6 (8) 10 (12) år 
Materialer: 2 (3) 3 (3) 4 (4) ngl (fv. 305 blågrøn)  
Strikkepinde: 4 mm
Tilbehør: 5 (5) 6 (6) 7 (7) knapper, 15 mm
Bredde: 68 (72) 76 (80) 84 (88) cm
Længde: 37 (40) 43 (46) 50 (54) cm
Ærmelængde: 27 (30) 33 (36) 39 (42) cm



STRIKKEFASTHED:
20 m og 26 omg glatstrik på p 4 = 10 x 10 cm. 
OBS: kontroller strikkefastheden nøje. Strikker du for 
fast, byt til grovere pinde. Strikker du for løst, byt til 
tyndere pinde. Stemmer strikkefastheden ikke får arbejdet 
forkerte mål og det angivne garnforbrug ændres.

KANTM:
Den yderste m i hver side, strikkes r alle omg, ved slidsen 
strikkes de yderste 3 m i hver side ret alle omg.

KANTM V-HALS:
I begyndelsen af omg r i bagerste maskebue og den sidste 
m løftes med garnet foran arbejdet. 

INDTAGNING:
I begyndelsen af omg: 2 r sammen i bagerste maskebue.
I slutningen af omg: 2 r sammen.

KNAPHUL:
Slå 1 m om, strik 2 r sammen. På næste omg strikkes r.

USYNLIG MASKE:
Vend arbejdet med vrangen ud og fordel m på 2 p. Hold 
pindene parallelt i venstre hånd og strik med yderligere 1 
p i højre hånd. Tag 1 m fra forreste og 1 m fra bagerste p 
og strik de 2 m sammen i r, strik de næste 2 m sammen 
på samme måde, træk den 1. m på højre p over den 2. = 
1 m på p. Fortsæt med at strikke alle m sammen på den 
måde.

FLETMØNSTER (1 RAPPORT = 10 + 6 M)
Omg 1: X 6 r, sæt 1 m på hjælpep bagom arbejdet, 1 r, 
strik m på hjælpep r, sæt 1 m på hjælpep foran arbejdet, 1 
r, strik m på hjælpep r X slut med 6 r.
Omg 2:  vr
Omg 3: X 5 r, sæt 1 m på hjælpep bagom arbejdet, 1 
r, strik m på hjælpep r, 2 r, sæt 1 m på hjælpep foran 
arbejdet, 1 r, strik m på hjælpep r, 4 r X slut med at sætte 
1 m på hjælpep bagom arbejdet, 1 r, strik m på hjælpep 
r, 2 r, sæt 1 m på hjælpep foran arbejdet, 1 r, strik m på 
hjælpep r, 5 r.
Omg 4: vr
Omg 5: r
Omg 6: vr
Omg 7: 1 r X sæt 1 m på hjælpep bagom arbejdet, 1 r, 
strik m på hjælpep r, sæt 1 m på hjælpep foran arbejdet, 
1 r, strik m på hjælpep r, 6 r X slut med at sætte 1 m på 
hjælpep bagom arbejdet, 1 r, strik m på hjælpep r, sæt 1 m 
på hjælpep foran arbejdet, 1 r, strik m på hjælpep r, 1 r.
Omg 8: vr
Omg 9:  X sæt 1 m på hjælpep bagom arbejdet, 1 r, strik 
m på hjælpep r, 2 r, sæt 1 m på hjælpep foran arbejdet, 
1 r, strik m på hjælpep r, 4 r X slut med at sætte 1 m på 

hjælpep bagom arbejdet, 1 r, strik m på hjælpep r, 2 
r, sæt 1 m på hjælpep foran arbejdet, 1 r, strik m på 
hjælpep r.
Omg 10: vr
Omg 11: r
Omg 12: vr
Gentag omg 1 -12.

TIPS:
Læs hele opskriften igennem, inden du påbegynder 
arbejdet, sådan at du ikke mister nogen detaljer.

BAGSTYKKE:
Slå 70 (74) 78 (82) 88 (90) m op på p 4 og strik 3 (3) 
4 (4) 5 (5) cm rib 1 r, 1 vr (1. omg = vrangen) sidste 
omg fra vrangsiden. Nu strikkes glatstrik, efter 6 omg 
strikkes fletmønster, i henhold til beskrivelse ovenfor, 
på de midterste 66 (66) 76 (76) 86 (86) m, m 
udenom = glatstrik, og den yderste m i hver side = 
kantm. Når arbejdet måler 22 (24) 26 (28) 31 (34) 
cm lukkes 3-2-1-1 (3-2-1-1) 3-2-1-1 (4-2-1-1) 
4-2-1-1 (4-2-1-1) m af i hver side til ærmegab. Når 
arbejdet måler 36 (39) 42 (45) 49 (53) cm sættes de 
midterste 26 (26) 28 (28) 30 (30) m til nakken på en 
tråd, og hver side strikkes for sig. Luk yderligere 1 
m af. Luk lige af til skulderen (eller sæt m på en tråd 
og lav en usynlig lukning, se forklaring), når arbejdet 
måler 37 (40) 43 (46) 50 (54) cm.

VENSTRE FORSTYKKE:
Slå 34 (36) 38 (40) 43 (44) m op på p 4 og strik 3 
(3) 4 (4) 5 (5) cm rib 1 r, 1 vr (1. omg = vrangen) 
sidste omg fra vrangsiden. Nu strikkes glatstrik, efter 
6 omg strikkes fletmønster, i henhold til beskrivelse 
ovenfor, på de midterste 26 (26) 36 (36) 36 (36) m, 
m udenom = glatstrik, og den yderste m i hver side 
= kantm. Når arbejdet måler 22 (24) 26 (28) 31 (34) 
cm lukkes af i siden til ærmegab som på bagstykket. 
Når arbejdet måler 32 (35) 38 (40) 44 (48) cm lukkes 
af til halsen med 6-3-2-1-1 (6-3-2-1-1) 7-3-2-1-1 
(7-3-2-1-1) 8-3-2-1-1 (8-3-2-1-1) m. Luk lige af 
til skulderen (eller sæt m på en tråd og lav en usynlig 
lukning, se forklaring), når arbejdet måler 37 (40) 43 
(46) 50 (54) cm.

HØJRE FORSTYKKE:
Slå op og strik som venstre forstykke, men spejlvendt, 
dvs. 1. omg = retsiden.

ÆRMER:
Slå 36 (36) 38 (38) 40 (40) m op på p 4 og strik 3 
(3) 4 (4) 5 (5) cm rib 1 r, 1 vr (1. omg = vrangen). Nu 
strikkes glatstrik, efter 6 omg strikkes fletmønster på 
de midterste 26 (26) 36 (36) 36 (36) m, m udenom = 



glatstrik. Samtidigt tages 1 m ud i hver side indenfor 
kantm. Gentag udtagningen hver 4. omg til 62 (66) 70 
(74) 78 (82) m. Obs! Mønsteret øges i siderne eftersom 
maskeantallet øges. Når arbejdet måler 27 (30) 33 (36) 
39 (42) cm lukkes 3-2-1-1 (3-2-1-1) 3-2-1-1 (4-2-1-1) 
4-2-1-1 (4-2-1-1) m af i hver side til ærmegab. Luk alle 
masker løst af.

MONTERING:
Læg delene ud på et håndklæde, og læg et fugtigt 
viskestykke over, lad tørre. Sy højre skuldersøm sammen, 
eller lav en usynlig lukning.

Halskant:
Saml 73 (73) 75 (77) 81 (81) m op fra retsiden på p 4 og 
strik 2 (2) 2,5) 2,5) 3 (3) cm rib 1 r, 1 vr. Luk af i rib. Sy 
venstre skulder og halskant sammen, eller lav en usynlig 
lukning. Sy ærmer i. Sy ærmer og sidesømme sammen, 
anvend kantm til sømrum.

Venstre forkant:
Saml 1 m op i hver omg fra retsiden på p 4 men spring 
ca. hver 5. omg over og strik 2 (2) 2,5) 2,5) 3 (3) cm rib 1 
r, 1 vr. Luk af i rib.

Højre forkant:
Saml op og strik som venstre forkant, men lav 5 (5) 6 (6) 
7 (7) knaphuller midt på kanten. Det øverste og nederste 
hul ca. 0,5 cm fra kanten og de øvrige med jævne melle-
mrum. Sy knapper i. 

Sy venstre skulder og halskant sammen, eller lav en 
usynlig lukning. Sy ærmer og sidesømme sammen, 
anvend kantm til sømrum.


