
Best. nr: 23475-988  Garn: Skotte XL 1 ngl = 200 g, 100% akryl

DAME CARDIGAN

Størrelse: S (M) L (XL)
Materialer: 400 (500) 550 (600) g
Rundpinde: nr. 4 og 5, 80 cm



BESKRIVELSE:
Retstrikning (frem og tilbage på p): m strikkes r alle 
omg.

Arbejdet strikkes frem og tilbage på rundp. Slå 230 
(230) 266 (266) m op på rundp 4. Strik 4 omg r. Skift 
til rundp 5 og strik glatstrik med 2 retstrikkede kantm 
i hver side til færdigt mål. Strik til arbejdet måler 34 
(35) 36 (36) cm. På næste omg fra retsiden strikkes 
glatstrik over de første 81 (81) 93 (93) m, 7 r, 54 
(54) 66 (66) m glatstrik, 7 r og strik glatstrik over de 
sidste 81 (81) 93 (93) m. På vrangsiden strikkes der 
glatstrik og retstrik over de 7 r som fra retsiden. På 
næste omg fra retsiden lukkes de midterste af de 7 r af 
til ærmegab og hver side strikkes for sig, sådan at der 
bliver en åbning til ærmegab.

VENSTRE FORSTYKKE:
Behold de sidste 84 (84) 96 (96) m på p og sæt de 
resterende 144 (144) 168 (168) m på en tråd. Strik 
glatstrik med 3 r mod ærmegab og 2 r kantm mod 
midten. Strik til arbejdet måler 51 (53) 55 (56) cm. 
Sæt m på en tråd og strik højre forstykke.

HØJRE FORSTYKKE:
Sæt de yderste 84 (84) 96 (96) m tilbage på p, strik 
som venstre forstykke. Sørg for at højre forstykke er 
lige så langt som venstre forstykke. Sæt m på en tråd 
og strik bagstykket.

BAGSTYKKE:
Sæt de midterste 60 (60) 72 (72) m tilbage på p. Strik 
glatstrik med 3 r i hver side. Strik til arbejdet måler 51 
(53) 55 (56) cm. Sørg for at bagstykket er lige så langt 
som højre og venstre forstykke.

Sæt alle de 3 dele tilbage på p og strik som følger: 
glatstrik med 2 r kantm over de første 81 (81) 93 
(93) m, 3 r, slå 1 ny m op, 3 r, glatstrik over 54 
(54) 66 (66) m, 3 r, slå 1 ny m op, 3 r, glatstrik og 
2 r kantm over de sidste 81 (81) 93 (93) m. Strik 
r og glatstrik tilbage på samme måde som fra 
vrangen. Siden strikkes glatstrik med 2 r kantm til 
arbejdet måler 73 (75) 77 (79) cm. Skift til rundp 
4 og strik 4 om r. Luk løst af fra retsiden.

ÆRMER:
Arbejdet strikkes frem og tilbage på rundp. Slå 
32 (35) 37 (38) m op på rundp 4. Strik 8 omg r. 
Skift til rundp 5 og strik glatstrik med 1 r kantm i 
hver side til færdigt mål. Når arbejdet måler 9 cm, 
tages 1 m ud i hver side indenfor 1 kantm af 
arbejdet. Gentag udtagningen med 3 (3) 3 (2½) 
cm mellemrum 13 (13) 14 (15) gange indtil = 60 
(63) 67 (70) m på p. Strik glatstrik til arbejdet 
måler 52 (53) 54 (55) cm. Luk 1 kantm af i hver 
side i begyndelsen af de næste 2 omg indtil der 
er = 58 (61) 65 (68) m på p. Siden lukkes af til 
ærmegab i hver side i begyndelsen af hver omg: 
Luk 4 m af totalt 5 gange indtil der er = 18 (21) 
25 (28) m på p. Luk resterende m af. Arbejdet 
måler ca. 58 (59) 60 (61) cm. 

MONTERING:
Sy ærmerne på. Sy underarms sømme sammen 
indenfor 1 kantm. 


