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OM DETTE DESIGN
Her kommer endnu en tilføjelse til Ulla-samlingen. 
Sig pænt goddag til #UllaCardigan, der har samme 
signaturmønster i ribkanten og på kroppen som på den 
populære #UllaTee. Denne gang har vi lavet en cardigan, 
som er fyldt med fine detaljer, der gør den feminin og rar 
at have på.  

Ulla Cardigan er strikket oppefra og ned med en dyb 
v-hals. Knappestolpen er strikket på efterfølgende med 
dobbeltstrik for et flot finish på hele arbejdet. 

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Km (kantmaske): Første og sidste m på p strikkes altid r. 

Mønster 1: Se diagram sidst i opskriften.
Mønster 2: Se diagram sidst i opskriften.

Raglanudtagninger:
På hver 2. p skal der laves 8 raglanudtagninger: 2 på hver 
side af hver af de 4 raglanstriber (de 3 m, der er markeret 

med fed i maskeinddelingen i starten af opskriften.) Før 
raglanstriben laves en v-udt, og efter raglanstriben laves 
en h-udt. Mønsteret i blusen, som strikkes over 5 m, vokser 
frem, når der er lavet m nok til det i udtagningerne.

Antallet af p med raglanudtagninger er afhængig af den 
enkelte størrelse og angives inde i opskriften.

h-udt: Saml lænken op imellem de to m bagfra og strik 
lænken r.

v-udt: Saml lænken op imellem de to m forfra og strik dr r.

OPSKRIFT
Slå (74) 94 (94) 104 (114) 119 m op på p 4,5 mm. Strik vr 
over alle m samtidig med, at du sætter mm i dit strik på 
følgende måde (Du starter med vrs):

P 1: 1 km, 3 vr, mm 1, 3 vr, mm 2, (13) 18 (18) 18 (18) 18 vr, mm 
3, 3 vr, mm 4, (28) 38 (38) 48 (58) 63 vr, mm 5, 3 vr, mm 6, 
(13) 18 (18) 18 (18) 18 vr, mm 7, 3 vr, mm 8, 3 vr, 1 km. 

Nu påbegyndes både raglanudtagninger og mønster. Følg 
anvisningen til raglanudtagningerne under beskrivelser – 
de laves på hver rts-p. 

P 2 med opstart af mønster strikkes: 

Vigtigt: På denne p startes der på hvert stykke (på nær 
raglanstribens 3 m, som strikkes glatstrik hele vejen) med 
m 2 i mønster 1.

1 km, mønster 1, raglanudt, flyt mm, 3 r, flyt mm, 1 
raglanudt, *mønster 1 til næste mm, raglanudt, flyt mm, 3 
r, flyt mm, raglanudt, mønster 1 til næste mm, raglanudt, 

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. 

MM14 | ULLACARDIGAN
Str. (S) M (L) XL (XXL) XXXL

Personligt Brystmål, 
cm: 84 92 100 110 118 128

Arb. overvidde, cm: 111 115 120 134 144 154

Forbrug Easy Care, 
ngl.:  

7 8 9 9 10 11

Forbrug Super Kid 
Silk, ngl:

5 6 7 7 8 9

Pinde: Strømpepinde og rundpind 3,5 mm, rundpind 4,5 mm

Tilbehør: 4 knapper ca. 26 mm, 4 sikkerhedsnåle, 8 maskemarkører og 2 maskewirer

Kvalitet: Mayflower Easy Care OG Mayflower Super Kid Silk

Strikkefasthed: 21 m i mønster 1 på pind 4,5 mm = 10 cm
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flyt mm, 3 r, flyt mm, raglanudt, mønster 1 til næste mm, 
raglanudt, flyt mm, 3 r, flyt mm, raglanudt, mønster 1, til 
der er 1 m tilbage, 1 km.

Strik vr over alle m tilbage. 

Fra nu af skal der strikkes mønster over mønster og 
glatstrik over raglanstiberne. Når der er vokset m nok frem 
fra raglanudtagningerne til at starte mønster 1 igen, gøres 
det.  

V-hals
På den (9.) 9. (9.) 7. (7.) 7. p – en rts-p, påbegyndes 
udtagningerne til v-hals. 

Strik 1 km, v-udt, strik frem til der er 1 m tilbage, h-udt, km. 
Lav udtagninger til v-hals på hver (8.) 8. (8.) 6. (4.) 4. p. 

OBS: V-hals udtagningerne fortsætter på nogle 
størrelser, efter at raglanudtagningerne er stoppet, og 
ærmemaskerne er sat til hvile.

Fortsæt med raglanudtagninger, indtil der er lavet i alt  
(34) 35 (38) 40 (40) 41 p med raglanudtagninger og 
fortsæt med udtagninger til v-hals, indtil der er taget ud 
i alt (6) 11 (11) 16 (21) 24 gange.  I alt (358) 396 (420) 456 
(476) 495 m.

På næste rts-p skal ærmemaskerne sættes til hvile. Strik 
frem til efter mm2, sæt (81) 88 (94) 98 (98) 100 m til hvile 
på en maskewire, slå (3) 6 (5) 6 (6) 9 m op, strik frem til 
efter mm 6, sæt (81) 88 (94) 98 (98) 100 m til hvile på en 
maskewire, slå (4) 7 (6) 7 (7) 10  m op, strik p ud. I alt (202) 
232 (242) 272 (292) 313 m. De nye m under armen strikkes 
med i mønster. 

Fortsæt med at strikke frem og tilbage med mønster, indtil 
du har strikket i alt 25 (26) 27 (30) 32 (33) 34 cm målt 
under armen eller til ønsket længde minus 5,5 cm. Slut på 
en p 4 i mønster 1. 

Skift til p 3,5 mm og strik en ret-p, hvor du reducerer 
maskeantallet med i alt (2) 0 (0) 0 (0) 1 m.

Strik mønster 2 over alle m. 

Luk af med italiensk aflukning. 

Ærmer
Saml på p 4,5 mm i alt (81) 88 (94) 98 (98) 100 m op fra 
maskewiren og saml yderligere (4) 7 (6) 7 (7) 10 m op 
under armen (i alle størrelser er det en ekstra m, end der 
blev slået op på kroppen). I alt (85) 95 (100) 105 (105) 110 
m. 
Strik rundt i mønster 1, indtil ærmet måler i alt (40) 41 (43) 
44 (45) 45 cm eller til ønsket længde minus 5,5 cm.  Slut af 

med en p 4 i mønster 1.

På den næste p skiftes til pind 3,5 mm, samtidig med at 
maskeantallet reduceres til (48) 56 (56) 56 (60) 60 m. 
Strik efter mønster 2 og luk til sidst af med italiensk 
aflukning.

Lav et ærme magen til.

Knaphuller forberedelse
Langs venstre kant skal du nu placere 4 sikkerhedsnåle, så 
den nederste befinder sig ca. 1 cm over nederste kant, og 
den øverste befinder sig dér, hvor v-halsen slutter. Placér 
de to sidste sikkerhedsnåle, så de er jævnt fordelt imellem 
de to yderste.

Knapstolpe i glatstrik
Saml m op på en lang rundpind 3,5 mm hele vejen op 
langs højre kant, langs halskant og ned langs venstre 
kant. Der skal samles 1 m op for hver p, der er strikket. 
I halskanten samles 1 m op for hver opslåede m. Bryd 
garnet.

Start dit dobbeltstrik på venstre kant (set fra når 
cardiganen lægger foran dig med forsidden op). På 
højre side af m slås 15 m op med italiensk opslag (m 
i begyndelsen tæller som første m og er en vr-m på 
opslagsp). Det er lettest at bruge en strømpep som anden 
strikkep her, og den skal være p 3,5 mm.

**P 1: *1 r, 1 m løst af, som skulle den strikkes vr med garnet 
foran m*, gentag i alt 7 gange. Den sidste m fra opslaget 
og den første/næste m fra de opsamlede m strikkes sm dr 
r. 

Vend.

P 2: *Løft 1 m løst af, som skulle den strikkes vr med garnet 
foran m, strik 1 r*, gentag * til * i alt 7 gange, og løft den 
sidste m løst af, som skulle den strikkes vr med garnet 
foran m. Vend. **

Gentag ** til ** i alt 4 gange. Nu skal første knaphul laves. 

Knaphuller
Tip: Det er en god idé at prøve knapperne i det første 
knaphul, før du strikker de resterende. Tilpas knaphullet 
med en mindre eller ekstra m efter behov. 

Hen over de næste 4 p skal knaphullet strikkes. Dette 
strikkes ved, at hver side af knaphullet strikkes i 
dobbeltstrik for sig.

**Strik *1 r, 1 m løst af, som sk,ulle den strikkes vr med 
garnet foran m* i alt 4 gange. Vend. 



Strik tilbage *1 r, 1 m løst af, som skulle den strikkes vr med 
garnet foran m * i alt 4 gange. Vend**.

Gentag ** til ** i alt 3 gange og strik frem til næste 
vending, bryd garnet.

Nu strikkes den anden side af knaphullet:
**Strik *1 r, 1 m løst af, som skulle den strikkes vr med 
garnet foran m* i alt 3 gange. Strik den sidste m dr r sm 
med den opsamlede m. Vend. 

Strik *1 m løst af, som skulle den strikkes vr med garnet 
foran m, 1 r* i alt 3 gange. Tag den sidste m løst af, som 
skulle den strikkes vr med garnet foran arb. Vend**.

Gentag ** til ** i alt 3 gange og strik frem til næste 
vending, bryd garnet.

Saml de to stykker til et stykke og strik glatstrik hen til 
næste sikkerhedsnål, og lav endnu et knaphul ligeså. 
Fortsæt sådan, indtil du har lavet alle 4 knaphuller.

Fortsæt med at strikke glatstrik over alle de opsamlede m. 

Luk af med italiensk aflukning.

Hæft alle ender. 

God fornøjelse med din #UllaCardigan!

DIAGRAMMER

Diagram 2: (bruges i ribben) Diagram 1: (bruges i hele cardiganen undtagen ribben)
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EASY CARE FV 45 OG SUPER KID SILK FV 112EASY CARE FV 16 OG SUPER KID SILK FV 98

EASY CARE FV 86 OG SUPER KID SILK FV 89


