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Cardigan med knapper og rund hals. 

Capella garn 100% uld 

Str. S/M/L/XL 
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ASTRID  

Størrelser: S (M) L (XL)  

½ overvidde: 43 (48) 55 (60) cm 

Hel længde: 55 (59) 63 (64) cm  

Ærmelængde: 45 (46) 48 (48) cm 

Materialer: 

300 (300) 400 (400) g farve nr. 470 

7 (7) 7 (7) knapper 

Pinde nr. 3 og 3 ½ 

Strikkefasthed:  

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

Udtagning: 

Saml lænken op mellem to m og strik den drejet r. 

Kroppen: 

Slå 205 (221) 259 (281) m op på p nr. 3 og strik: 

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

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

Gentag 1. og 2. p i alt 9 p, sidste p er vrangsiden.  

Skift til p nr. 3 ½ og strik: 

10. pind retsiden: 1 r, 1 vr, (2 dr r sm, slå om to gange, 2 vr sm = 1. knaphul), 1 r, 

1 vr, 189 (205) 243 (265) r, *1 vr, 1 r* gentag fra * til * i alt 4 gange = 205 (221) 

259 (281) m. 

11. pind vrangsiden: (*1 vr, 1 r* gentag fra * til * i alt 4 gange = venstre forkant), 

189 (205) 243 (265) vr, (*1 r, 1 vr* gentag fra * til * i alt 4 gange = højre forkant) = 

205 (221) 259 (281) m. 

Gentag 10. og 11. pind, bemærk strik knaphuller i højre forkant på hver 20. (22.) 24. 

(24) p målt på forkanten. (OBS!!! Vær opmærksom på strikkefastheden mellem 

knaphul- check den gerne så du er sikker på knaphul kommer til at passe hele vejen 

op.) Ved knaphul strik: 1 r, 1 vr, 2 dr r sm, slå om to gange, 2 vr sm. På næste p 

strik de nye m i rib så det passer. Gentag knaphullet i alt 6 gange gælder alle 

størrelser. Bemærk for at undgå at forkanten i rib bliver for løs strik vendestrik 

indenfor de 8 m i forkanten én gang pr. knaphul på p i begge sider efter hvert 

knaphul, gælder ikke ved første og sidste knaphul men kun på de 5 midterste 

knaphuller:  

Venstre forkant: strik til de sidste 8 m på p, vend, slå om p. På næste p fra retsiden 

strik omslaget vr sm med nabomasken.  

 

 



 

 

Højre forkant: strik på vrangsiden til de sidste 8 m på p, vend, slå om. På næste p 

fra vrangsiden strik omslaget r sm med nabomasken.  

Det 7. knaphul laves i halskanten uden vendemasker. 

Strik til arb måler 35 (38) 41 (41) cm, bemærk mål inde på selve trøje ikke på 

forkanten. 

Nu deles arb til ryg og to forstykker og der forsættes med ryggens 95 (105) 121 

(133) m og begge forstykker med 55 (58) 69 (74) m hviler. Strik henover højre 

forstykkes 55 (58) 69 (74) m sæt disse m i hvil. Forsæt over ryggens 95 (105) 121 

(133) m. De sidste 55 (58) 69 (74) m til venstre forstykke hviler på en hjælpepind. 

Ryggen: 

Strik over ryggens 95 (105) 121 (133). Luk til ærmegab for 3 (3) 5 (6) m i 

begyndelse af de næste to p = 89 (99) 111 (121) m, herefter lukkes der til ærmegab 

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

strik: 2 r, 2 r sm, strik til de sidste 4 m, 2 dr r sm, 2 r = 81 (91) 103 (113) m.  

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

Luk for de midterste 27 (27) 31 (31) m af til hals og strik hver side færdig hver for 

sig.  

Luk for 2 m én gang og 1 m én gang på hver 2. p ved halssiden gælder alle størrelser 

= 24 (29) 33 (38) m. Lad disse m hvile. Strik nu den anden side færdig på samme 

måde bare spejlvendt. Lad maskerne hvile. 

Højre forstykke: 

Strik over forstykkets 55 (58) 69 (74) m. Husk forsæt med at strikke knaphuller på 

hver 20. (22.) 24. (24.) p og vendestrik ved forkanten. Luk til ærmegab for 3 (3) 5 

(6) m i begyndelse af p fra vrangsiden = 52 (55) 64 (68) m, 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, strik: 2 dr r sm, 2 r = 48 (51) 60 

(64) m. Nu strikkes lige op til ærmegabet måler 10 (11) 12 (12) cm. Sæt de 8 

kantmasker i højre side på en sikkerhedsnål, gælder alle størrelser. Luk nu til hals i 

højre side på hver 2. p for: 

S: 6 m én gang, 5 m én gang, 3 m én gang og 2 m én gang = 24 m. 

M: 5 m én gang, 4 m én gang, 3 m én gang og 2 m én gang = (29) m. 

L: 6 m én gang, 5 m én gang, 4 m én gang, 3 m én gang og 1 m én gang = 33 m. 

XL: 6 m én gang, 5 m én gang, 4 m én gang, 2 m 1 gang og 1 m 1 gang = (38) m. 

Strik 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. 

 

 

 



 

 

Venstre forstykke: 

Strik over forstykkets 55 (58) 69 (74) m. Fortsæt med at strikke vendestrik ved 

forkanten i samme højde som knaphullerne på højre forstykke. 

Luk til ærmegab for 3 (3) 5 (6) m i begyndelse af p fra retsiden= 52 (55) 64 (68) m, 

herefter lukkes der til ærmegab for 1 m 4 gange i begyndelse af p på retsiden på hver 

2. p, gælder alle størrelser ved denne indtagning strik: 2 r, 2 r sm = 48 (51) 60 (64) 

m. Nu strikkes lige op til ærmegabet måler 10 (11) 12 (12) cm. Sæt de 8 kantmasker 

i venstre side på en sikkerhedsnål, gælder alle størrelser. Luk nu til hals på 

vrangsiden for: 

S: 6 m én gang, 5 m én gang, 3 m én gang og 2 m én gang = 24 m. 

M: 5 m én gang, 4 m én gang, 3 m én gang og 2 m én gang = (29) m. 

L: 6 m én gang, 5 m én gang, 4 m én gang, 3 m én gang og 1 m én gang = 33 m. 

XL: 6 m én gang, 5 m én gang, 4 m én gang, 2 m én gang og 1 m én gang = (38) m. 

Strik 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) m op på p nr. 3 og strik * 1 r, 1 vr* gentag fra * til * omg rundt. 

Strik til arb måler 3 cm gælder alle størrelser. Skift til p nr. 3 ½ og fortsæt i 

glatstrikning idet der samtidig laves udtagning i alt 10 (12) 12 (14) gange på hver 12. 

(10.) 10. (8.) omg = 80 (84) 88 (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) cm. Luk nu af til ærmegab for 4 (4) 4 (4) m én gang på hver 

2. p i begge sider, 6 (6) 7 (7) m 5 gange i begge sider og 6 (8) 5 (7) m én gang i 

begge sider. Strik et ærme magen til. 

Halskant: 

Sæt de 8 m fra sikkerhedsnålen på højre forstykke på p nr. 3 og saml 30 (31) 33 (35) 

m op på højre forstykke, 37 (37) 41 (41) m i nakken, 30 (31) 33 (35) m på venstre 

forstykke, strik de 8 m fra sikkerhedsnålen = 113 (115) 123 (127) m. Strik nu frem 

og tilbage: *1 vr, 1 r* gentag fra * til * slut med 1 vr. Strik det sidste knaphul på 4. 

p, bemærk der strikkes ikke vendestrik ved det sidste knaphul. Når der er strikket 7 p 

luk alle m af i rib. 

Montering: 

Hæft tråde. Sy ærmerne på trøjen med madrassting. Sy knapper i trøjen. 

Design: Lene Randorff, Lillestrik 

Kopiering ikke tilladt jvf.’lov om ophavsret’ 

 

 

 

 



 

Forkortelser: 

arb: arbejdet  RS: retside 

dr: drejet   sm: sammen 

indt: indtagning  udt: udtagning 

km: kantmaske  vr: vrang 

m: maske/maske  VS: vrangside 

omg: omgang 

p: pind/pinde 

r: ret maske 

rib: skiftevis ret og vrang 

 

 

 

 


