
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ASTA 

 

Lang cardigan/jakke med skrå kant, glatstrikket med smal rib forneden. 

Capella garn 100% uld 

Str. S/M/L/XL/XXL 

ML Design Line Aps, Mikkels Banke 17, 4736 Karrebæksminde. CVR. 31152631. 

www.wool4you.dk   tel. +45 40850665 

 

http://www.wool4you.dk/


ASTA 

 

Størrelser: S (M) L (XL) XXL 

½ overvidde: 43 (49) 55 (60) 65 cm 

Hel længde: 59 (63) 67 (69) 69 cm  

Ærmelængde: 45 (46) 48 (48) 48 cm 

Materialer: 

300 (300) 400 (400) 500 g farve nr. 202 

Pinde nr. 3 ½   

Strikkefasthed:  

22 m X 30 p = 10 X 10 cm strikket i glatstrikning på p nr. 3 ½  

 

Kroppen: 

Slå 248 (268) 296 (312) 332 m op på p nr. 3 ½ og strik: 

1. pind vrangsiden: 3 r, *2 vr, 2 r* gentag fra * til * slut med 2 vr, 3 r 

2. Pind retsiden: 3 r *2 r, 2 vr* gentag fra * til * slut med 5 r 

3. pind vrangsiden: 3 r, *2 vr, 2 r* gentag fra * til * slut med 2 vr, 3 r 

4. pind retsiden: alle m r 

5. pind vrangsiden: 3 r, strik vr til de sidste 3 m, 3 r 

6. pind retsiden: 4 r, 2 r sm, strik r til de sidste 6 m, 2 dr r sm, 4 r 

7. pind vrangsiden: 3 r, strik vr til de sidste 3 m, 3 r 

Gentag 4. - 7. pind med indtagning på hver 4. pind i alt 42 (41) 42 (41) 41 gange i 

begge sider. Samtidig når arb måler 39 (42) 45 (46) 46 cm deles arb til ryg og 

forstykke og der forsættes med de midterste 94 (108) 122 (132) 144 m = ryggens m, 

og begge forstykker hviler imens på to hjælpepinde. 

Ryggen: 

Strik nu over ryggens 94 (108) 122 (132) 144 m. Luk til ærmegab for 3 (3) 5 (6) 6 m 

i begyndelse af de næste to p = 88 (102) 112 (120) 132 m, herefter lukkes der til 

ærmegab for 1 m 4 gange i begge sider på hver 2. p gælder alle størrelser ved denne 

indtagning strik: 2 r, 2 r sm, strik til de sidste 4 m, 2 dr r sm, 2 r = 80 (94) 104 

(112) 124 m. 

Nu strikkes lige op til ærmegabet måler 19 (20) 21 (22) 22 cm. Strik: 

1. pind retsiden: strik alle m r. 

2. pind vrangsiden: 1 r, 24 (28) 32 (35) 39 vr, 30 (36) 38 (40) 44 r, 24 (28) 32 (35) 39 

vr, 1 r. 

Gentag 1. og 2. p. På næste p luk de midterste 24 (30) 32 (34) 38 m af til hals og lad 

forstykkets 28 (32) 36 (39) 43 m hvile i begge sider. 

 

 



 

 

Venstre forstykke: 

Bemærk fortsæt med indtagninger og kantmasker som før. Luk til ærmegab for 3 (3) 

5 (6) 6 m i begyndelse af p fra retsiden, herefter lukkes der til ærmegab for 1 m 4 

gange i begyndelse af p på hver 2. p gælder alle størrelser, ved indtagning strik: 2 r, 

2 r sm. Når alle indtagningerne ved forkanten er lavet = 28 (32) 36 (39) 43 m. Nu 

strikkes lige op til ærmegabet har samme højde som på ryggen. Strik skuldersømmen 

sammen med den ene skulder på ryggen, eller sy dem sammen med maskesting. 

Højre forstykke: 

Bemærk fortsæt med indtagninger og kantmasker som før. Luk til ærmegab for 3 (3) 

5 (6) 6 m i begyndelse af p på vrangsiden, herefter lukkes der til ærmegab for 1 m 4 

gange i slutningen af p på retsiden på hver 2. p gælder alle størrelser, ved indtagning 

strik til de sidste 4 m: 2 dr r sm, 2 r. Når alle indtagningerne ved forkanten er lavet = 

28 (32) 36 (39) 43 m. Nu strikkes lige op til ærmegabet har samme højde som på 

ryggen. Strik skuldersømmen sammen med den anden skulder på ryggen, eller sy 

dem sammen med maskesting. 

Ærme: 

Slå 60 (60) 64 (64) 64 m op på p nr. 3 ½ og strik * 2 r, 2 vr* gentag fra * til * omg 

rundt. Strik i alt 4 omg gælder alle størrelser. Fortsæt i glatstrikning idet der samtidig 

laves udtagning i alt 10 (12) 12 (14) 14 gange på hver 12. (10.) 10. (8.) 8. omg = 80 

(84) 88 (92) 92 m. Ved udtagning strik: 1 r, saml lænken op og strik den dr r, strik til 

den sidste m, saml lænken op og strik den dr r, 1 r. Strik til arb måler 45 (46) 48 

(48) 48 cm. Luk nu af til ærmegab (bemærk nu strikkes der frem og tilbage på p) for 

4 (4) 4 (4) 4 m én gang på hver 2. p i begge sider, 6 (6) 7 (7) 7 m 5 gange på hver 

2. p i begge sider og 6 (8) 5 (7) 7 m én gang på hver 2. p i begge sider. Strik et 

ærme magen til. 

Montering: 

Hæft tråde. Sy ærmerne på trøjen med madrassting.  

 

Design:  Lene Randorff, Lillestrik. 

Kopiering ikke tilladt jvf. ‘lov om ophavsret’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Forkortelser: 

arb: arbejdet 

dr: drejet 

indt: indtagning 

km: kantmaske 

m: maske/maske 

omg: omgang 

p: pind/pinde 

r: ret maske 

rib: skiftevis ret og vrang 

RS: retside 

sm: sammen 

udt: udtagning 

vr: vrang maske 

VS: vrangside 

 

 

 

 

 


