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#CHILDSPLAYCARDIGAN

child ś play cardigan

EN LITEN, OVERKOMMELIG SAK – SELV OM DU ER NYBEGYNNER. START OVENFRA, OG STRIKK ENTEN BARE 
RETT, ELLER EN LITEN VARIASJON MED RETT- OG VRANGMASKER. SÅ ØKER DU TIL ERMER, SOM DET ER 
BESKREVET I OPPSKRIFTEN, OG STRIKK DEM ENTEN MED STRØMPEPINNE ELLER MAGIC LOOP-METODEN. SÅ 
HAR DU PLUTSELIG TRYLLET FREM DEN SKJØNNESTE BABYCARDIGAN, SOM KAN BRUKES PÅ BÅDE RETT- OG 
VRANGSIDEN. DET ER LITT JUKS, MEN KANTMASKENE BRUKES SOM KNAPPHULL – SMART! SKYLL OPP DEN 
FINE CARDIGANEN OG LA DEN TØRKE; DET GJØR NEMLIG GARNET EKSTRA MYKT OG LEKKERT. BEST OF LUCK ♥
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child ś play cardigan
68 (74) 86 (92) 104 cm

Mindful Fraya  
100% Wool   
50 g = 350 m

#CHILDSPLAYCARDIGAN

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © 2020 FRAYAYARN.COM

FRAYA 6028

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUK

STRIKKEFASTHET

ANNET TILBEHØR

VARIASJON

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.

m = Maske
r = Rett
p = Pinne
vr = Vrang
vri = Vridd
km = Kantmaske: Ta første m på pinnen 
 løst av med garnet foran arbeidet. 
sm = Sammen
mm = Maskemarkør
felling = Felling i ermer: Start ved mask- 
 markøren, 2 r, 2 r vri sm, strikk  
 rett til 4 m før maskemarkøren,  
 2 r sm, 2 r.

høyre økn. = Høyre økning: Plukk opp lenken 
 bakfra mellom to masker med venstre 
 pinne, og strikk den rett i forreste  
 lenke.
venstre økn. = Venstre økning: Plukk opp  
 lenken forfra mellom to masker med  
 venstre pinne, og strikk den rett i  
 bakerste lenke
omg = Omgang

Nye masker strikkes vrang på vrangsiden.

PERLESTRIKK MED LIKT ANTALL MASKER:
Rettsiden: *1 r, 1 vr* på hele pinnen.
Vrangsiden: *1 vr, 1 r* på hele pinnen.
Det strikkes alltid rett over vrang og vrang over ret, så maskene hele tiden skifter og danner et mini 
relieff mønster.

BASIS OPPSKRIFT - CARDIGAN MED RETT RILLER
Legg opp 51 (53) 57 (59) 59 m med to tråder Mindful FRAYA på rundpinne 80 cm nr. 4½. 
Strikk 3 pinner rett, husk kantmaske i begynnelsen av hver pinne fra nå og til avslutning av kroppen. 
Sett en maskemarkør etter 10 (10) 11 (12) 12 m, (venstre forstykke), etter 7 (7) 7 (7) 7 m (venstre 
erme), etter 17 (19) 21 (21) 21 m (bakstykke), etter 7 (7) 7 (7) 7 m (høyre erme), de siste 10 (10) 
11 (12) 12 m er høyre forstykke.
Strikk en pinne med økninger slik:
Rettsiden: Km, *strikk rett til 2 m før mm, høyre økn., 1 vr, 1 r, mm, 1 r, 1 vr, venstre økn* gjenta fra 
* til * til de siste 8 (8) 9 (10) 10 m av høyre forstykket, som strikkes rett.
Vrangsiden: Km, strikk alle masker rett.
Fortsett disse to pinner, hvor det økes 1 m på hver side av maskemarkør på annenhver pinne. Når 
det er 23 (24) 26 (29) 31 m i forstykker, 33 (35) 37 (41) 45 m i ermer og 43 (47) 51 (55) 59 m i 
bakstykket deles arbeidet, så forstykker og bakstykke strikkes sammen og ermemasker settes på 
en tråd og strikkes ferdig til slutt; avslutt med en vrangside pinne.
Kroppen:
Km, strikk de 22 (23) 25 (28) 30 m fra venstre forstykke, sett ermemaskene på et stykke garn eller 
en maskeholder. Legg opp 4 m og sett en mm i midten av disse, strikk bakstykkets 43 (47) 51 (55) 
59 m, sett ermemaskene på et stykke garn eller en maskeholder, legg opp 4 m og sett en mm i mid-
ten av disse, strikk de siste 23 (24) 26 (29) 31 m. 
Strikk neste pinner rett, husk km i begynnelse av pinnen.
Neste rettside pinne startes med en km, *strikk rett til 2 m før mm, 1 vr, 1 r, mm, 1 r, 1 vr*, gjenta 
fra * til * en gang til og strikk resten av pinnen rett.
På neste pinne strikkes alle masker rett.
Fortsett med å strikke rett til 2 m før mm, 1 vr, 1 r, mm, 1 r, 1 vr, resten av pinnen rett til arbeidet 
måler 21 (22) 24 (26) 27 cm, og fell alle masker av. 

Ermer:
Sett ermemaskene på strømpepinne nr. 4½ eller rundpinne 80 cm nr. 4½ hvis du bruker Magic Loop 
metoden. 
Strikk 2 m opp i hver side i ermegapet og sett en maskemarkør i midten. Det er nå 37 (39) 41 (45) 
49 m i alt.
Fortsett med å strikke henholdsvis 1 omg rett og 1 omg vrang (= 1 rett rille), fell av 1 m på hver side 
av mm på hver 6. omg. til det er 25 (25) 27 (27) 27 m igjen og strikk til arbeidet måler 16 (18) 20 
(22) 24 cm fra ermegap. Fell alle masker av.
Strikk det andre ermet på samme måte.

Montering:
Fest alle ender og press lett. Det vil dannes små hull langs kanten på grunn av kantmaskene, og 
disse fungerer som knapphull. Sy knapper i den ene siden jevnt fordelt.

I rettstrikk på pinne nr. 4½: 
18 m x 35 pinne = 10 cm 

Maskemarkører og maskeholdere til 
ermer, små knapper

Cariganen kan strikkes med striper i 
perlestrikk og glattstrikk

Rundpinne 80 cm nr. 4½, eventuelt 
strømpepinne nr. 4½

½ overvidde ca.
26 (28)  31 (33)   35 cm
Lengde ca. 
21 (22)  24 (26)   27 cm

100 (100) 150 (150) 150 g

E1
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CARDIGAN MED STRIPER I PERLESTRIKK
Legg opp og strikk det første som i basis-oppskriften til de tre ***
Vrangsiden: Km, *strikk vr til 2 m før mm, 2 r, mm, 2 r* gjenta fra * til * 3 ganger og strikk resten av 
pinnen vr.
Rettsiden: Km, *strikk rett til 2 m før mm, høyre økn, 1 vr, 1 r, mm, 1 r, 1 vr, venstre økn,* gjenta fra 
* til * 3 ganger og strikk resten av pinnen rett.
Strikk enda en vrang pinne som beskrevet, så en rett pinne, så en vrang pinne.
Rettside pinne med perlestrikk: Km, (strikk perlestrikk 1 r, 1 vr, til 2 m før maskemarkør, høyre økn, 1 
vr, 1 r, mm, 1 r, 1 vr, venstre økn,) gjenta 3 ganger og strikk resten av pinnen i perlestrikk. 
Vrangside pinne med perlestrikk: Km, (strikk perlestrikk til 3 m før maskemarkør, 1 vr, 2 r, mm, 2 r, 1 
vr), gjenta 3 ganger og strikk resten av pinnen i perlestrikk.
Gjenta de siste to pinnene en gang til, så det er i alt 4 pinner med perlestrikk.
Strikk 6 pinner med glattstrikk og økninger på annenhver pinne. Så 4 pinner med perlestrikk. Fort-
sett til det er 23 (24) 26 (29) 31 m i forstykker, 33 (35) 37 (41) 45 m i ermer og 43 (47) 51 (55) 59 
m i bakstykket og del arbeidet, så forstykker og bakstykke strikkes sammen og ermemasker settes 
på et stykke garn eller en maskeholder og strikkes ferdig til slutt; avslutt med en vrang pinne.
Kroppen fortsettes i striper som på bærestykket:
Km, strikk de 22 (23) 25 (28) 30 m fra venstre forstykke, sett ermemaskene på en snor. Legg opp 
4 m, strikk bakstykkets 43 (47) 51 (55) 59 m, sett ermemaskene på et stykke garn eller en maske-
holder. Legg opp 4 m, strikk de siste 23 (24) 26 (29) 31 m. 
Fortsett med å strikke mønster til arbeidet måler 19 (20) 21 (22) 23 cm. Strikk 3 pinner rett og fell 
alle masker av. 

Ermer:
Sett ermemaskene på strømpepinne nr. 4½ eller rundpinne 80 cm nr. 4½ hvis du bruker Magic Loop 
metoden. 
Strikk opp 2 m i hver side i ermegapet og sett en maskemarkør i midten. Det er nå 37 (39) 41 (45) 
49 m i alt.
Strikk mønster som i bærestykket og fell av 1 m på hver side av mm på hver 6. omg til det er 25 
(25) 27 (27) 27 m igjen, strikk til arbeidet måler 16 (18) 20 (22) 24 cm fra ermegap. 
Strikk 3 omganger rett og fell alle masker av.
Strikk det andre ermet på samme måte.

Montering:
Fest alle ender og press lett. Det vil dannes små hull langs kanten på grunn av kantmaskene, og 
disse fungerer som knapphull. Sy knapper i den ene siden jevnt fordelt.


