
Best. nr: 23199-2018  Garn: Tanja 1 ngl = 100 g, 100% akryl

00041

HERRE CARDIGAN 

Størrelse: S (M) L (XL)
Materialer:
7 (8) 8 (9) ngl fv 028 sand
1 (1) 1 (1) ngl fv 086 grå

Strikkepinde: 4 og 4,5 mm
Rundpind: 4 mm, 80 cm
Tilbehør: 8 knapper ca. 22-25 mm
Bryst vidde: 101 (108) 119 (130) cm
Hel længde: 66 (68) 70 (72) cm
 Ærmelængde: 47 (48) 49 (50) cm



BESKRIVELSE: 

STRIKKE FASTHED:
18 m og 24 omg. 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.

BAGSTYKKE:
Slå 87 (93) 103 (113) m op i grå på p 4 og strik rib 
X 1 r, 1 vr X gentag X X slut med 2 r, (1. omg = 
vrangen), efter 3 omg skift til sand, 1. omg strik ret, 
derefter strikkes igen rib til arbejdet måler 7 cm. Skift 
til p 4,5 og strik glatstrik, tag 6 m ud på første omg 
jævnt fordelt. Når arbejdet måler 42 (43) 44 (45) cm 
luk af til ærmegab i hver side på hver 2. omg 5-2-1 
(5-2-1) 5-2-1 (5-2-1) m. Når arbejdet måler 65 (67) 
69 (71) cm lukkes de midterste 37 (37) 39 (39) cm af 
til nakken og hver side strikkes for sig. Luk yderligere 
1 m af ved nakken. Luk lige af til skulderen når 
arbejdet måler 66 (68) 70 (72) cm.

VENSTRE FORSTYKKE: 
Slå 33 (35) 39 (45) m op i grå på p 4 og strik rib X 1 
vr, 1 r X gentag X X slut med 2 vr, (1. omg = vrangen), 
efter 3 omg skift til sand, 1. omg strik ret, derefter 
strikkes igen rib til arbejdet måler 7 cm. Skift til p 
4,5 og strik glatstrik, tag 2 m ud på første omg jævnt 
fordelt. Når arbejdet måler 40 (41) 42 (43) cm tages 
1 kantm ind i kanten til v-hals. Gentag indtagning 
med 7 (9) 9 (9) omg mellemrum yderligere 7 (6) 6 (7) 
gange. Når arbejdet måler 42 (43) 44 (45) cm tages 
ind til ærmegab i siden på hver 2. omg 5-2-1 (5-2-1) 
5-2-1 (5-2-1) m. Luk lige af til skulderen som på 
bagstykket.

HØJRE FORSTYKKE:
Slå op som venstre forstykke, og strik på sammen 
måde, dog modsat.

ÆRMER:
Slå 46 (46) 48 (48) m op i grå på p 4 og strik rib 
X 1 r, 1 vr (1. omg = vrangen), efter 3 omg skift 
til sand, 1. omg strik ret, derefter strikkes igen 
rib til arbejdet måler 7 cm. Skift til p 4,5 og strik 
glatstrik, tag 3 m ud på første omg jævnt fordelt. 
Når arbejdet måler 8 cm tages 1 m ud i hver side 
indenfor kantm. Gentag udtagningen med 2 (1,5) 
1,5 (1,5) cm mellemrum til der er 89 (93) 95 (99) 
m på pinden. Når arbejdet måler 35 (36) 37 (38) 
cm laves 2 striber: 6 omg grå, 6 omg sand, 6 omg 
grå. Nu strikkes med sand til arbejdet er færdigt. 
Når hele arbejdet måler 47 (48) 49 (50) cm lukkes 
af til ærmegab i hver side på hver 2. omg 5-2-1 
(5-2-1) 5-2-1 (5-2-1) m. Luk resten af m af. 

MONTERING:
Læg delene ud på et håndklæde, og læg et fugtigt 
viskestykke over, lad tørre.

Sy skuldrene sammen. 

Krave: Slå 50 (54) 54 (58) m op i sand på p 4 og 
strik rib 1 vr, 1 r. Strik 2 omg. Slå nu 8 m op i 
slutningen af hver omg 3 gange i hver side, 6 m 1 
(1) 1 (2) gange i hver side, 4 m 7 (9) 8 (7) gange 
i hver side, 3 m 2 (0) 2 (2) gange i hver side. Der 
er nu 178 (186) 190 (198) m på pinden. Læg 
arbejdet til side.
Saml nu 1 m op med rundpinde 4  hver omg, 
spring over ca. hver 5. omg på højre forstykke op 
til første indtagning for v-halsen, strik kravens 
178 (186) 190 (198) m, saml op på samme måde 
på venstre forstykke. Strik rib 1 r, 1 vr indenfor 
kantm som strikkes r alle omg. OBS! Sørg for 
at ribben stemmer overens med kravens rib. 
Når ribben (målt fra kanten) måler 2 cm laves 4 
knaphuller på venstre kant. Det øverste ca. 2 cm 
under første indtagning til v-halsen, det nederste 
ca. 3 cm fra nederste kant, de øvrige med jævne 
mellemrum. Knaphullet laves over 3 m som 
lukkes af og samles op på næste omg. Gentag 
knaphulsomg når kanten måler 12,5 cm. Når 
kanten måler 15 cm, sidste omg fra vrangen, 
lukkes alle m løst af i rib. Sy kraven fast på for- og 
bagstykke. Sy side- og ærmesømme sammen. 
Anvend kantm til sømrum. Sy ærmerne på. Sy 
knapper på.


