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FRAYA 6036

m = Maske
r = Ret
vr = Vrang
rk = Række
dr = Drejet
sm = Sammen
km = Kant maske: Strik sidste m på pinden 
   ret, tag første m på pinden løs af
indt = Indtagning, strik 2 m sammen/ strik  
  2 m dr sammen. Ved 3 m: strik 3 m  
  sammen/ strik 3 m drejet ret sammen

FORKORTELSER:
udt = Udtagning, strik lænken mellem 2 m  
  ret/ vrang
knaphul = Strik 2 m ret sammen, slå om
k5v = Kabel indtagning venstre side: sæt  
  2 m på en hjælpe pind og hold foran  
  arbejdet, strik 3 dr r sm, strik de 2 m  
  fra hjælpe pinden.
k5h = Kabel indtagning højre side: sæt 3 m  
  på en hjælpe pind og hold bagved  
  arbejdet, strik de 2 m ret, strik de  
  3 m fra hjælpe pinden ret sammen.

Cardiganen strikkes nedefra og op; først den nederste del, så begge ærmer og til sidst strikkes alle 
dele sammen ved bærestykket.

FOR- OG BAGSTYKKE:
Slå 136 (144) 154 (166) m op på pinde nr. 2½. Der sættes en maskemarkør efter henholdsvis 36 
(38) 40 (44) m og 64 (68) 74 (78) m. Disse markerer hvor siderne er.
Begynd hver rk med en km, strik ret til arbejdet måler 11 (13) 15 (18) cm. Herefter laves en forkant 
i hver side ved at strikke 5 m ret i begyndelsen af hver rk. Der begyndes og afsluttes stadig med 1 
km.
Strik 4 rk glatstrik (ret maskerne er retsiden). Strik hulmønster således:
1. rk: 1 km, 1 r, slå om, 2 r sm (knaphul), 6 (7) 6 (6) r, slå om, 2 r sm, *4 r, slå om, 2 r sm* til sidste 
10 (11) 10 (10) m, 10 (11) 10 (10) r.
2. rk: 1 km, 4 r, strik vrang til sidste 5 m, 5 r.
3. rk: 1 km, strik ret.
På næste rk lukkes der masker af til ærmegab således: 1 km, 4 r, 28 (30) 32 (36) vr, luk 6 m af, strik 
vrang til sidste 39 (41) 43 (47) m, luk 6 m af, 28 (30) 32 (36) vr, 5 r.
Lad arbejdet hvile.

ÆRME:
Slå 38 (40) 42 (44) m op på pinde nr.  2½. Strik 5 rk ret. Strik nu glatstrik. På første række tages 1 
m ud i hver side. Herefter tages 1 m ud i hver side på hver 6. rk. til der er 52 (56) 60 (64) m. Fortsæt 
i glatstrik til arbejdet måler 15 (16) 18 (21) cm. Luk af til ærmegab ved at lukke 4 m af i begyn-
delsen af de næste 2 rk. Lad arbejdet hvile og strik endnu et ærme på samme måde.

BÆRESTYKKE (ALLE DELE SAMMEN): 
Der fortsættes i glatstrik med 5 ret masker til forkant i hver side, og der sættes en maskemarkør 
mellem forstykke og ærme og bagstykke og ærme. I alt 212 (228) 246 (266) m. Start med at strikke 
første række af bærestykket ret. På følgende vrang pind tages der 1 (1) 1 (2) m ind henholdsvis 2 m 
før og 2 m efter maske markør. Der er nu 204 (220) 238 (250) m. 
Strik nu kabel indtagninger således:
1. rk: *Strik hen til 7 m før maskemarkør, k5v, 4 r, k5h,* gentag fra * til * i alt 4 gange. På denne 
måde tages der 16 m ind.
Fortsæt med at strikke indtagninger som anvist ovenfor på hver 6. rk. i alt 7 (7) 8 (9) gange til der 
er 92 (108) 110 (106) m tilbage. 
STR 62 (68) 74:
Ved 2., 4. og 6. kabel indtagning strikkes også knaphul som beskrevet ovenfor.
STR 86:
Ved 2., 4., 6. og 8. kabel indtagning strikkes også knaphul som beskrevet ovenfor.
Tag 32 (42) 42 (38) m ind jævnt fordelt over næste rk. Strik en ret pind. Lav knaphul i starten af 
næste række. Strik ret, så halskanten består af 5 rk ret, hvor der lukkes af på den 6. rk.

MONTERING:
Hæft alle ender og pres let. Sy sammen under ærmet og sy ærmesømmen. Sy knapper i. 

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUG

STRIKKEFASTHED
Strikkefasthed i glatstrik på pinde nr. 
2½: 27 m x 40 rk = 10 cm x 10 cm

ANDET/TILBEHØR
Maskemarkør, knapper

VEJLEDENDE PINDE
Rundpind 60 cm nr. 2½, kabel pind

OBS: Størrelsen på pindene er kun 
vejledende. Strikker du fastere end 
strikkefastheden skal du gå op i 
pindstørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pindstørrelse.

MÅL
Vidde ½: 24 (25) 27 (29) cm
Længde: 24 (26) 28 (31) cm
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