


1656 - Cardigan med sjalskrave i Mayflower Easy Care Classic. 

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 

Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 

Fremgangsmåde. 
Cardiganen er strikket i glatstrik med ribkanter og rib i forkanterne med stor sjalskrave. 

Ryg og forstykke. 
1: Slå 170(192)214(236)258(280) masker op på 
pind nr. 3½ og strik 8 cm rib, 2 re,t 2 vrang. 
Gælder alle størrelser. Skift til pind nr. 4, strik 
30(31)32(33)34(35) cm glatstrik slut med 1 
vrangpind. 
2: Del arbejdet i ryg og 2 forstykker således:  
Ryg: 100(112)124(136)148(160) masker. 
Forstykke på hver side af ryggen: 
35(40)45(50)55(60) masker. (Forstykkernes 
masker sættes i hvile. 
Ryg. 
1: Strik 1 ret, 2 ret sammen, ret til der mangler 3 
masker, strik 2 masker drejet ret sammen og 1 
ret. Gentag dette på hver ret pind 10 gange. 
Gælder alle størrelser. 
2: Strik lige op til ærmegabet måler 21(22)23(24) 
25(26) cm. Luk for de midterste 26(28)30(32)34 
(36) masker og strik hver side færdig for sig. Luk
mod halsen for 2x1 maske og luk de resterende
masker af. Gælder alle størrelser.
3: Strik den anden side spejlvendt.
For.
1: Start med ret pind fra forkanten, som strikkes
lige op. Strik til der mangler 3 masker ved ærme-
gabet, strik 2 masker drejet ret sammen, 1 ret.
Gentag dette på hver ret pind 10 gange. Gælder
alle størrelser.
2: Strik herefter lige op til ærmegabet har samme
længde som på ryggen. Luk af.
3: Strik det andet forstykke spejlvendt, men her
strikkes på ret pinden 1 ret og 2 masker ret
sammen ved ærmegabet på hver ret pind 10
gange. Gælder alle størrelser.
4: Strikkes som punkt 2.

Ærme.: 
1: Slå 48(48)52(52)56(56) masker op på strømpe-
pind nr. 3½, strik 8 cm rib 2 ret 2 vrang. Gælder 
alle størrelser. 
2: Skift til strømpepinde nr. 4, strik glatstrik på 1. 
omgang tages jævnt fordelt ud til 54(56)58(60)62 
(64) masker, herefter tages 1 maske ud først og
sidst på hver 6. omgang til der er 90(92)94(96)98
(100) masker.
3: Strik lige op til hele ærmet måler 54(55)56(57)
58(59) cm eller ønsket længde.
4: Herefter strikkes frem og tilbage. Strik indtag-
ninger som beskrevet under punkt 1 på ryggen.
Gælder alle størrelser.
5: Luk nu 5x5 masker af i hver side, og luk de
resterende masker af. Gælder alle størrelser.

Montering. 
1: Sy ærmerne i. 
2: Strik 314(322)334(342(354)362) masker op på 
rundpind nr. 3½. OBS! der skal være lige mange 
masker på begge forstykker. Strik 15(15)16(16) 
17(17) cm rib 2 ret 2 vrang. Gælder alle størrelser, 
der begyndes og sluttes med 2 ret, så hver side 
bliver ens. Luk af i rib. Pas på kanten ikke flaner 
eller strammer. 
3: Hæft ender. Læg cardiganen i vand og træk 
den i facon. 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Brystvidde cm: 90 (100) 110 (120) 130 (140) 

Længde cm: 60 (62) 64 (66) 68 (70) 

Fv. 295, Gammelrosa, ngl.: 12 (13) 14 (15) 16 (17) 

Pind: 3½ og 4 

Rundpind (80 cm): 3½ 

Strømpepind: 3½ og 4 

Kvalitet: Mayflower Easy Care Classic. 100 % Ren Ny Uld, 106 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 28 pinde = 10 cm. I glatstrik. 


