
SOMMERCARDIGAN 
 

Materiale: Arezzo 29 % hør, 37 % bomuld, 34 % bambus. 

Alternativ: 

Alicante, 100 % bomuld. 

Blend, 50% bomuld/50% acryl. 

Blend Bamboo, 70% bamboo/30 % bomuld. 

Camile, 50%Cotton/50% Acryl. 

Exclusive Alpaca, 100% baby alpaca. 

Extrafine merino 150, 100% merino uld. 

Hjerte Alpaca, 100% alpaca. 

Hjerte Fine Highland Wool, 100% fine Highland Wool. 

Kamgarn, 100% uld. 

Mini Vital, 100% uld superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

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

Brystvidde: 104 (110) 116 (124) 132 (140) cm. 

Hel længde:  82 (84) 86 (88) 90 (92) cm. 

Garnforbrug:  

Fv 1: 6 (6) 6 (6) 7 (7) ngl á 50 g fv. 303. 

Fv 2: 6 (6) 7 (7) 7 (7) ngl á 50 g fv. 301. 

Fv 3: 2 (2) 3 (3) 3 (3) ngl á 50 g fv. 300. 

Tilbehør: 3 knapper. 

Pinde: Jumperp nr 3½. 

Strikkefasthed:  25 m / 32 p i glat på p 3½ = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, 

indt = indtagning, beg = begynd / begyndelsen, gent = 

gentag, kantm = kantmaske. 

 

STRIBER: 

Ryg og forstykke: 28 (28) 29 (30) 30 (31) cm med fv 1. 

Samme antal cm med fv 2. Strik arb færdig med fv 3. 

Ærmer: 28 (28) 29 (30) 30 (30) 31 cm med fv 1. Strik 

ærmet færdig med fv 2. 

 

RYG: 

På jumperp nr 3½ og med fv 1, slås 137 (145) 153 (161) 

171 (181) m op. Strik 7 p rib 1 vr, 1 ret (1. p er vrangen af 

arb). Fortsæt i glat og striber, idet der strikkes slids med 

ombuk og folde-m, over de første og sidste 4 m på p 

således: Strik 3 m ret, tag 1 m løs af = folde-m. Strik ret til 

der er 4 m tilbage på p, 1 m løs af = folde-m, 3 ret. På 

vrangp strikkes alle m vrang. Desuden tages der på 

hver 38. (40.) 42. (40.) 32. (28.) p 1 m ind 3 (3) 3 (3) 4 (5) 

gange - 6 m inde - i hver side. I beg af p strikkes 2 m dr 

ret sm, i slutn 2 ret sm.  

Når arb/slidsen måler 20 cm, lukkes de yderste 3 m 

(slids-m) i hver side af.  

Efter alle indtagn/aflukn er strikket, rest 125 (133) 141 

(149) 157 (165) m, fortsættes lige op, til hele arb måler 

61 (62) 63 (64) 65 (66) cm. Her lukkes af til ærmegab. 

Luk 0 (3) 0 (0) 3 (0) m af 1 gang, og derefter 2 m 8 (8) 11 

(12) 11 (13) gange i hver side. Fortsæt lige op over de 

rest 93 (95) 97 (101) 107 (113) m. 

Når ærmegabet måler 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm, lukkes 

af til skrå skulder. Luk for 3x9 m (3x9 m) 2x9 m og 1x10 m 

(1x9 m og 2x10 m) 2x11 m og 1x10 m (2x12 m og 1x10 

m). Luk de rest 39 (41) 41 (43) 43 (45) m af til hals. 
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VENSTRE FORSTYKKE: 

På jumperp nr 3½ og med fv 1, slås 71 (75) 79 (83) 89 

(93) m op. Strik rib - og strik ombuk til slids og forkant 

over de yderste 4 m i hver side - som på ryggen. Luk de 

3 slids-m af i samme højde som på ryggen i beg af retp 

(= sidesøm), og fortsæt lige op i modsatte side (= 

forkant). Strik indtagn 6 m inde fra kanten, og aflukn til 

ærmegab i beg af retp, som på ryggen.  

Når hele arb måler 66 (68) 70 (72) 72 (74) cm, lukkes af 

til halsudskæring: Luk i beg af vrangp for 8 (8) 8 (9) 9 (9) 

m, og 4,3,2 m. Derefter 1 m 3 (4) 4 (4) 5 (5) gange, og til 

sidste lukkes 1 m af på hver 4. p 2 gange. Luk af til 

skulder i samme højde som på ryggen. 

 

HØJRE FORSTYKKE: 

Strikkes som venstre, blot spejlvendt. 

 

ÆRMER: 

På jumperp nr 3½ og med fv 1, slås 51 (53) 55 (57) 59 

(61) m op. Strik 7 p rib og fortsæt i glat ret, idet der på 

hver 5. p tages 1 m ud 21 (23) 19 (15) 11 (8) gange i 

hver side. Derefter på hver 4. p 0 (0) 5 (11) 17 (21) 

gange. Tag ud ved at strikke m-lænken dr op, 2 m inde 

fra kanten. 

Når alle udtagn er strikket = 93 (99) 103 (109) 113 (119) 

m, og hele ærmet måler 49 cm, lukkes af til ærmebue. 

Luk 2 m af 5 (6) 7 (8) 8 (9) gange i hver side, og luk de 

rest 73 (75) 75 (77) 83 (83) m af på een gang. 

 

MONTERING, HALSKANT OG LOMMER: 

Sy skuldersømmene sammen. Sy ærmerne i og sy 

ærme- og sidesømmen sammen. Sidesømmen sys ca 2 

cm ned forbi ombukket til slids. 

Fold forkanterne og slids i folde-m og hæft løst på 

vrangen enkelte steder nedad. 

Halskant: På rundp nr 3½, og med fv 3, strikkes m op i 

halsen. I hver bue på forstykket strikkes ca 47 (47) 47 

(49) 53 (53) m op, og 1 m for hver aflukket over nakken. 

Bemærk: Ved forkanterne beg og sluttes med folde-m. 

De 3 m til ombuk hæftes på vrangen når kanten er 

strikket. 

Strik 7 p rib 1 vr, 1 ret og luk af i rib. Sy 3 trenser i, i højre 

forkant. Det øverste udfor halskanten, og de to andre 

med ca 8-9 cm's mellemrum. Sy knapper i. 

Lommer: På jumperp nr 3½ og med fv 2, slås 37 (37) 37 

(39) 39 (39) m op. Strik 14 (14) 15 (15) 16 (16) cm lige op. 

Strik så 7 p rib 1 ret, 1 vr og luk jævnt af i rib.  

Sy lommerne på - ca 8 (8) 9 (9) 10 (11) cm inde fra 

forkanten, og overgangen ml glat og rib på lommen, 

skal ligge lige over skiftet ml fv 1 og 2 på forstykket. 

 

 

 
Design og opskrift: Marianne Nyland Andersen 


