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#TWEEDYCARDIGAN 

tweedy cardigan
XS (S) M  (L) XL (XXL)

Tough Fraya
70% Wool + 30% Polyamide 
50 g = 78 m
+ 
Mindful Fraya
100% Wool  
50 g = 350 m

Tough: 
600 (650) 700 (800) 900 (1000) g
Mindful: 
150 (200) 200 (200) 250 (250) g

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © 2021 FRAYAYARN.COM

FRAYA 2020

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUK

STRIKKEFASTHET

ANNET TILBEHØR

VEILEDENDE PINNE

MÅL
FORKORTELSER:

OBS: Størrelsen på pinnene er kun 
veiledende. Strikker du fastere enn 
strikkefastheten skal du gå opp i 
pinnestørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pinnestørrelse.

p = pinne
r = rett
vr = vrang
vri = vridd
sm = sammen
m = maske

Hele cardiganen strikkes med 1 tråd av hver garnkvalitet.
 
BAKSTYKKE:
Legg opp 66 (74) 82 (88) 96 (104) m, strikk 5 p ribb 1 r, 1 vr.
Fortsett i glattstrikk, første pinne strikkes rett og er rettsiden av arbeidet.
Strikk 28 p glattstrikk.
Strikk fellinger i begge sider slik, 1 r, 2 r sm, strikk til det er 3 m igjen på pinnen, 2 r vridd sammen, 
1 r.
Strikk 1 p vr. 
Strikk 18 p glattstrikk, strikk fellinger i begge sider som tidligere.
Strikk til arbeidet måler 70 (71) 72 (73) 74 (75) cm, fell av de midterste 18 (18) 20 (20) 22 (22) m, 
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell av 2-1 m inn mot halsutskjæringen, fell av de resterende 19 (23) 26 (29) 32 (36) m til skulder.
Strikk den andre siden på samme måte.

LOMME:
Legg opp 24 (26) 26 (28) 28 (30) m, strikk 36 p glattstrikk, la maskene hvile på en maskeholder.
Strikk en lomme til på samme måte.

HØYRE FORSTYKKE:
Legg opp 41 (45) 49 (52) 56 (60) m, strikk ribb.
Str. XS (S) M starter med 1 vr, 1 r, slutt med 2 r
Str. L (XL) XXL starter med 1 r, 1 vr, slutt med 2 r
2. p: 1 m løst av, strikk ribb som maskene viser
3. p: Strikk ribb som maskene viser, slutt med 2 r
Gjenta 2. og 3. p 1 gang til så det er i alt 5 p ribb. 
Fortsett i glattstrikk, første pinne strikkes rett og er rettsiden av arbeidet, de første 8 m danner 
forkant og strikkes i ribb, på vrangsiden avsluttes det med 2 r og på rettsiden tas første m løst av.
Strikk i alt 28 p med glattstrikk og ribb forkant.
Strikk felling i sidesømmen slik, strikk til det er 3 m igjen på pinnen, 2 r vri sm, 1 r.
Når det er strikket i alt 32 p med glattstrikk og ribbforkant, strikkes ribb til lommeåpning.
Neste p: Strikk ribbforkant, 4 (5) 6 (7) 8 (9) r, strikk 24 (26) 26 (28) 28 (30) m ribb 1 r, 1 vr, start 
med 1 r, strikk de resterende masker rett.
Neste p: Strikk som maskene viser
Gjenta disse 2 pinnene 1 gang til
Neste p: Strikk ribbforkant, 4 (5) 6 (7) 8 (9) r, fell av 24 (26) 26 (28) 28 (30) m i ribb, strikk resten 
av pinnen rett
Neste p: Strikk vr inn til lommeåpning, strikk nå maskene fra lommen vrang, strikk resten av 
maskene fra forstykket.
Når det er strikket i alt 48 p med glattstrikk og ribbforkant, strikkes felling i sidesøm slik, strikk til 
det er 3 m igjen, 2 r vri sm, 1 r.
Når forstykket måler 36 (37) 38 (39) 39 (40) cm, strikkes fellinger til halsutskjæring slik, strikk de 8 
m forkant, 1 r 2 r sm.
Str. XS og S: Gjenta fellingen på hver 6. p i alt 12 fellinger.
Str. M og L: Gjenta fellingen på hver 6. p i alt 8 ganger, heretter på hver 4. p 5 ganger, totalt 13 
fellinger.
Str. XL og XXL: Gjenta fellingen på hver 6. p i alt 5 ganger, heretter på hver 4. p 9 ganger, totalt 14 
fellinger.

Strikk med 1 tråd av hver garnk-
valitet, 15 m x 20 omg i glattstrikk på 
pinne nr. 6 = 10 cm x 10 cm.

Maskeholdere

Strikkepinne nr. 6

½ Overvidde:
42 (47) 52 (56) 62 (68) cm
Lengde:
72 (73) 74 (75) 76 (77) cm

E2



3         3 FRAYAyarn.com

Alle str:
Strikk til forstykket har samme høyde som bakstykket, strikk de 8 m til forkant, la maskene til for-
kant hvile, de skal senere brukes til å strikke halskant til bakstykket, fell av de resterende 19 (23) 26 
(29) 32 (36) m til skulder.

VENSTRE FORSTYKKE:
Legg opp 41 (45) 49 (52) 56 (60) m, strikk ribb
Start med 2 r, heretter strikkes ribb, 1 vr, 1 r, slutt med 1 vr (1 vr) 1 vr (1 r) 1 r (1 r)
2. p: Strikk ribb som maskene viser, slutt med 1 r
3. p: 1 m løst av, strikk ribb som maskene viser
Gjenta 2. og 3. p 1 gang til så det er i alt 5 p ribb.
Fortsett i glattstrikk, første pinne strikkes rett og er rettsiden av arbeidet. De siste 8 m danner for-
kant og strikkes i ribb, på rettsiden sluttes det med 1 r og på vrangsiden tas første m løst av.
Strikk i alt 28 p med glattstrikk og ribb forkant.
Strikk felling i sidesømmen slik, 1 r, 2 r sm, strikk resten av pinnen som maskene viser.
Når det er strikket i alt 32 p med glattstrikk og ribbforkant, strikkes ribb til lommeåpning.
Neste p: Strikk 4 (5) 8 (8) 11 (12) r, strikk 24 (26) 26 (28) 28 (30) m ribb 1 vr, 1 r, start med 1 vr, 
strikk 4 (5) 6 (7) 8 (9) m r, strikk de 8 masker til forkant
Neste p: Strikk som maskene viser
Gjenta disse 2 pinnene 1 gang til
Neste p: Strikk 4 (5) 8 (8) 11 (12) r, fell de neste 24 (26) 26 (28) 28 (30) m løst av i ribb, strikk 4 (5) 
6 (7) 8 (9) m r, strikk de 8 masker til forkant
Neste p: Strikk forkant, strikk vr inn til lommeåpning, strikk nå maskene fra lommen vrang, strikk 
resten av maskene fra forstykket.
Når det er strikket i alt 48 p med glattstrikk og ribbforkant, strikkes felling i sidesøm slik; 1 r, 2 r sm, 
strikk resten av pinnen som maskene viser.
Når forstykket måler 36 (37) 38 (39) 39 (40) cm, strikkes fellinger til halsutskjæring slik; strikk til 
det er 11 m igjen på pinnen (3 masker før forkant), 2 r vri sm, 1 r, strikk de 8 masker til forkant.
Str. XS og S: Gjenta fellingen på hver 6. p i alt 12 fellinger.
Str. M og L: Gjenta fellingen på hver 6. p i alt 8 ganger, heretter på hver 4. p 5 ganger, totalt 13 
fellinger.
Str. XL og XXL: Gjenta fellingen på hver 6. p i alt 5 ganger, heretter på hver 4. p 9 ganger, totalt 14 
fellinger.
Alle str:
Strikk til forstykket har samme høyde som bakstykket, fell av 19 (23) 26 (29) 32 (36) m til skulder.
Strikk de 8 m til forkant, la maskene til forkant hvile, de skal senere brukes til å strikke halskant til 
bakstykket.

ERME:
Legg opp 38 (38) 40 (42) 44 (44) m, strikk 5 p ribb, 1 r, 1 vr.
Bytt til glattstrikk, på 1. pinne økes det 1 m i begge sider.
Heretter økes det 1 m i begge sider av arbeidet på hver 10. p (8. p) 8. p (7. p) 6. p (5. p).
Når det er strikket i alt 9 (11) 12 (13) 15 (18) økninger og det er 56 (60) 64 (68) 74 (80) m på pin-
nen, strikkes det til ermet måler 45 cm. Nå felles det av til ermekuppel.
Fell av 11 (12) 12 (13) 14 (16) m i begynnelsen av de neste 4 pinnene, fell av de resterende 12 (12) 
16 (16) 18 (16) m.
Strikk et erme til på samme måte.

HALSKANT:
Strikkes over maskene fra forkanten, legg opp 1 m i halssiden til å sy halskanten fast med.
Strikk nå over de 9 maskene til halskanten passer til midten av halsutskjæringen på bakstykket.
Strikk halskant på det andre forstykke på samme måte.
Sy maskene fra høyre- og venstre forkant sammen så usynlig som mulig.

MONTERING:
Fest ender.
Sy skuldersøm.
Sy halskanten til i halsutskjæringen på bakstykket.
Finn midten på ermekuppelen, legg midten til ved skuldersømmen, sy i ermet.
Sy erme- og sidesøm.
Sy lommeposen fast på vrangsiden av forstykkene.
Damp cardiganen lett og strekk den i fasong.


