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Side 2

CECILIA CARDIGAN

OM DETTE DESIGN
Den klassiske cardigan med raglanærmer strikkes oppefra 
og ned samt frem og tilbage på en rundpind. Den deles 
ved ærmegabet. Mens ærmernes masker hviler, strikkes 
kroppen, og herefter strikkes ærmerne. For bedre pasform 
er cardiganen strikket med en højere nakke. Forkanten 
med knaphuller strikkes på til sidst. Cardiganen strikkes i 
glatstrikning og med rib i alle kanter. 
Hvor der kun er skrevet et tal i opskriften, gælder tallet for 
alle størrelser. Der er ingen montering på cardiganen. 

Strikkefastheden og målene i opskriften er oplyst ud fra 
strik eller hækling, som er vasket og tørt. Derfor er det 
vigtigt, at du laver en strikkeprøve i garnet, inden du går 
i gang. Vask prøven efter anvisningen og lad den tørre, 
inden du tæller dit maskeantal indenfor 10 x 10 cm. Måske 
skal du justere pind/nål op eller ned i str. for at ramme den 
angivne strikkefasthed. 

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
udt: udtagning
indt: indtagning 
sm: sammen
mm: maskemarkør
fmm: fjern maskemarkør
vm: vendemaske
plmm: placer maskemarkør
mgb: med garnet bag arbejdet
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden

rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Km langs V-udskæring: 1. m strikkes r på alle p.

Højre raglan udt = h-udt: Før højre p foran ind i lænken 
mellem m og sæt m op på venstre p, strik m r.

Venstre raglan udt = v-udt: Før venstre p foran ind i 
lænken mellem m, strik m dr r.

1/1 dr r rib: 
Fra rts: *1 dr r, 1 vr*, gentag fra * - * på hele p, afslut med 
1 dr r. 
Fra vrs: 1 vr, *1 r, 1 dr vr*, gentag fra * - * på hele p.

Videoguide til German Shortrows: 
mayflower.dk/germanshortrows

OPSKRIFT
Bærestykke
I starten strikkes bagstykket og gradvis ærmernes m med 
– det er for at gøre ryggen højere. Læs frem til ###, da der 
skal foretages flere handlinger på samme tid.

Slå 34 (36) 40 (42) 44 (46) 48 m op på rundp 7 mm. Strik 
glatstrikning frem og tilbage på rundp på hele arb. På 1. p 
plmm til raglanudtagninger. 

1. p fra vrs strikkes vr, plmm således:  
Strik 1 m, plmm = venstre forstykke. 

NO 2091
VERSION 1.0

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

Personligt brystmål cm: 76 84 92 100 110 118 128

Arbejdets overvidde, cm: 86 94 102 110 120 128 138

Hel længde cm: 62 63 64 65 66 67 68

Forbrug Venezia, ngl.:  7 8 8 9 9 10 11

Forbrug Super Kid Silk, ngl.:  3 4 4 4 5 5 5

Pinde: Rundpind 6 mm (80-100 cm) og 7 mm (40 og 80-100 cm) og strømpepinde 6 og 7 mm

Tilbehør: Maskemarkører og hjælpepinde eller maskewirer

Kvalitet: Mayflower Venezia og Mayflower Super Kid Silk

Strikkefasthed: 14 m x 20 p i glatstrikning på p 7 mm = 10 x 10 cm

I nogle tilfælde kan der komme ændringer eller tilføjelser i en allerede udgivet opskrift. Er du i tvivl om noget i denne opskrift, anbefaler vi, at du 
downloader den påny, da der kan være udgivet en opdateret version. Du kan altid finde nyeste version på www.mayflower.dk.

mayflower.dk/germanshortrows
https://mayflower.dk/da/uldblanding/venezia
https://mayflower.dk/da/mohair/super-kid-silk


Side 3

Strik 8 m, plmm = venstre ærme. 
Strik 16 (18) 22 (24) 26 (28) 30 m, plmm = bagstykket.
Strik 8 m, plmm = højre ærme. 
Strik 1 m, plmm = højre forstykke. 
Slå 1 m op i forlængelse af p.

2. p fra rts: 1 r, 1 h-udt, 1 r, flyt mm over på højre p, 1 r, 1 
v-udt, strik ærmets m til 1 m før markør, 1 h-udt, 1 r, flyt mm 
over på højre p, 1 r, 1 v-udt, strik bagstykkets m til 1 m før 
mm, 1 h-udt, 1 r, flyt mm over på højre p, 1 r, 1 v-udt, strik 1 
m, vend med metoden German Shortrows. 

3. p fra vrs: Strik vr, indtil der er strikket 2 af højre ærmes 
m, vend.

4. p fra rts: Strik til 1 m før mm, 1 h-udt, 1 r, flyt mm over på 
højre p, 1 r, 1 v-udt, strik bagstykkets m indtil 1 m før mm, 1 
h-udt, 1 r, flyt mm over på højre p, 1 r, 1 v-udt, strik r til 1 m 
efter sidste vending, vend.
 
5. p fra vrs: Strik vr til 1 m efter sidste vending, vend.

6. p fra rts: Som 4. p. 

7. p fra vrs: som 5. p.

8. p fra rts: Strik til 1 m før mm, 1 h-udt, 1 r, flyt mm over 
på højre p, 1 r, 1 v-udt, strik bagstykkets m til 1 m før mm, 1 
h-udt, 1 r, flyt mm over på højre p, 1 r, 1 v-udt, strik r til 3 m 
efter sidste vending, vend.
 
9. p fra vrs: Strik vr til 3 m efter sidste vending, vend.

10. p fra rts: Som 8. p.

11. p fra vrs: Strikkes vr. I forlængelse af p slås 1 m op.

Herefter strikkes raglanudt fra rts, *strik til 1 m før mm, 1 
h-udt, 1 r, flyt mm over på højre p, 1 r, 1 v-udt*. Gentag fra 
* - * ved de 3 næste mm.

Raglanudt strikkes på hver 2. p i alt 19 (21) 22 (23) 25 (27) 
29 gange målt på ryggen.

SAMTIDIG strikkes udt til V-udskæring på forstykkerne.

Udt til V-udskæring: 
Fra rts: 1 r, 1 v-udt. Strik, indtil der er 1 m tilbage på p, 1 
h-udt, 1 r. Udt til V-udskæring påbegyndes på 4. p - målt på 
forstykket og strikkes 9 (10) 12 (13) 14 (14) 16 gange i alt og 
på hver 4. p.  

###

Ærmegab og deling af arb 
Fra rts: Strik hen over højre forstykkes m, strik højre ærmes 
42 (46) 48 (50) 54 (58) 62 m på en hjælpep, strik hen over 
ryggens 54 (60) 66 (70) 76 (82) 88 m, strik venstre ærmes 
42 (46) 48 (50) 54 (58) 62 m på en hjælpep, strik hen over 

venstre forstykke. Lad ærmernes m hvile. 

På næste p strikkes forstykkets m, slå 6 (6) 6 (6) 8 (8) 8 m 
op til ærmegab, strik hen over bagstykkets m og slå 6 (6) 6 
(6) 8 (8) 8 m op til det andet ærmegab, strik forstykkets m. 

Kroppen
Saml kroppens m og fortsæt i glatstrikning. Der er 60 (66) 
72 (76) 84 (90) 96 m på bagstykket. Når udt til V-udskæring 
er færdig, er der 28 (31) 34 (36) 40 (42) 46 m på hvert 
forstykke. 

Når arb fra ærmegabet måler 34 (34) 33 (33) 32 (31) 30 
cm, reduceres m-antallet med 1 m, og der skiftes til rundp 
6 mm. Strik 8 cm 1/1 dr r rib. Luk alle 115 (127) 139 (147) 163 
(173) 187 m af i rib.

Ærme
I forlængelse af ærmets m strikkes 6 (6) 6 (6) 8 (8) 8 m 
op i kanten på kroppens ærmegab = 48 (52) 54 (56) 62 
(66) 70 m på ærmet. Plmm ved omgs start = under ærmet. 
Fortsæt i glatstrikning og strik 4 omg lige op. 

Herefter tages 2 m ind på hver 9. (7.) 6. (6.) 6. (4.) 4. omg i 
alt 8 (10) 11 (11) 12 (14) 15 gange på følgende måde:

Ved omgs start: Flyt mm, 2 r sm, strik til 2 m før mm, 2 dr r 
sm. Der er nu taget 2 m ind på omg.

Strik, indtil ærmet måler 41 (40) 39 (39) 38 (37) 36 cm. 
Der er nu 32 (32) 32 (34) 38 (38) 40 m på omg. Skift til 
strømpep 6 mm, strik 8 cm 1/1 dr r rib. Luk alle m af i rib. 

Strik det andet ærme magen til. 

TIP: Ærmelængden kan tilpasses, før der lukkes af.  

Forkant
Begynd forneden på højre forstykke fra rts med rundp 
7 mm. Strik ca. 82 (86) 88 (90) 92 (94) 96 m op langs 
forkanten, strik ca. 8 m i højre ærme og ca. 15 (17) 21 (23) 
25 (27) 29 m på bagstykket + tilsvarende antal langs 
venstre ærme og forstykke = ca. 195 (205) 213 (219) 225 
(231) 237 m i alt. 

(Det svarer til ca. 7 m pr. 5 cm). M-antallet skal være ulige. 
Strik 3 p 1/1 dr r rib frem og tilbage på rundp. 

Knaphuller langs højre forkant 
Fra rts: Strik 3 m, luk af for 1 m, *strik 15 (15) 14 (13) 13 (13) 
12 m, luk af for 1 m*, gentag fra * - * yderligere 2 gange. 
Strik p ud. På næste p fra vrs slås 1 m op over hver af de 4 
knaphuller.

Strik yderligere 4 p 1/1 dr r rib frem og tilbage på rundp. 
Luk alle m af i rib fra rts.



VENEZIA FV 29
SUPER KID SILK FV 81


