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FRAYA 6038

m = Maske
r = Ret
vr = Vrang
rk = Række
dr = Drejet
udt = Udtagning, strik lænken mellem  
 maskerne dr r, strik samme maske  
 vrang på vrangsiden

FORKORTELSER:
indt = Indtagning. Strik 2 m drejet sammen 
 i højre side af arbejdet, strik 2 m sam 
 men i venstre side af arbejdet.
omg = Omgang

DOBBELT PERLESTRIK MØNSTER:
1. rk: *1 r, 1 vr* gentag fra * til * pinden ud.
2. rk: Strik ret over ret og vrang over vrang.
3. rk: *1 vr, 1 r* gentag fra * til * pinden ud.
4. rk: Strik vrang over vrang og ret over ret.    

Cardiganen strikkes oppefra og ned; der deles ved ærmegab og for- og bagstykke strikkes færdige i 
et stykke. Maskerne til ærmerne sættes på maskeholder og strikkes færdige efterfølgende.
Der strikkes frem og tilbage på rundpinde for at gøre arbejdet lettere at håndtere.

BÆRESTYKKE:
Slå 85 (91) 101 (105) masker op på rundpinde nr. 3½. Strik rib, 1 vr, 1 r.
Strik i alt 5 pinde rib.
6. rk.: 1 m løs af, 1 r, 1 udt, 19 (21) 23 (23) m mønster, 1 udt, 1 r (forstykke), sæt en  
markeringstråd, 1 r, 1 udt, 8 (8) 10 (12) m mønster, 1 udt, 1 r (ærme), sæt en markeringstråd, 1 r, 1 
udt, 19 (21) 23 (23) m mønster, 1 udt, 1 r (bagstykke), sæt en markerings tråd, 1 r, 1 udt, 8 (8)  
10 (12) m mønster, 1 udt, 1 r (ærme), sæt en markeringstråd, 1 r, 1 udt, 19 (21) 23 (23) m mønster, 
1 udt, 2 r (forstykke). Der er nu i alt 4 markeringstråde, som sidder mellem for- og bagstykke og 
ærmer.
7. rk.: 1 m løs af, 2 vr, 19 (21) 23 (23) m mønster, 4 vr, 8 (8) 10 (12) m mønster, 4 vr, 19 (21)  
23 (23) m mønster, 4 vr, 8 (8) 10 (12) m mønster, 4 vr, 19 (21) 23 (23) m mønster, 2 vr, 1 r.
8. rk.: 1 løs af, 1 r, 1 udt, strik mønster til 1 m før markeringstråd, 1 udt, 2 r, 1 udt, strik mønster til  
1 m før markeingstråd, 1 udt, 2 r, 1 udt, strik mønster til 1 m før markeringstråd, 1 udt, 2 r, 1 udt, 
strik mønster til 1 m før markeringstråd, 1 udt, 2 r, 1 udt, strik mønster til 2 m før kant, 1 udt, 2 r.
9. rk.: 1 løs af, 2 vr, strik mønster til 2 m før markeringstråd, 4 vr, strik mønster til 2 m før  
markeringstråd, 4 vr, strik mønster til 2 m før markeringstråd, 4 vr, strik mønster til 2 m før  
markeringstråd, 4 vr, strik mønster til 3 m før kant, 
2 vr, 1 r.
10. - 11. rk.: 1 m løs af, fortsæt med 2 m glat strik ved kanter og 1 maske på hver side af  
markeringstråd, og strik resten i mønsterstrik.
Sidste maske strikkes altid ret. 
Gentag 6.-11 rk, hvor maske antallet på forstykke- ærme-bagstykke-ærme-forstykke øges med 2 
masker på 6. og 8. rk. Strik således til der er i alt 225 (251) 261 (285) masker, forstykker 50 (56)  
58 (62) m, ærmer 38 (42) 44 (50) m, bagstykke 49 (55) 57 (61) m.
Herefter deles arbejdet, så forstykker og bagstykke strikkes samlet, og ærmer strikkes færdige hver 
for sig.

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUG

STRIKKEFASTHED
I dobbelt perlestrik mønster på pinde 
nr. 3½: 
24 m x 38 rk = 10 cm x 10 cm

VEJLEDENDE PINDE
Rundpind 60 cm nr. 3½

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
Overvidde ½:
22 (24) 26 (28)  cm
Længde:
22 (25) 28 (31)  cm

150 (150) 300 (300) g

E1

ANDET/TILBEHØR
2 maskeholdere, hæklenål nr. 3 til 
knaphuller, knapper
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FOR-/BAGSTYKKE:
Start som før ved det inderste forstykke med 1 m løs af, 1 r, og strik mønster til markeringstråd, 
slå 4 m op, sæt ærmemasker på maskeholder, strik bagstykket, slå 4 m op, sæt ærmemasker på 
maskeholder, strik andet forstykke. Der er nu i alt 157 (175) 181 (193) masker på pinden.
For- og bagstykke strikkes nu færdig i mønster. På retsiden startes med 1 m løs af, 1 r og slutttes 
med 2 r. På vrangsiden startes med 1 m løs af, 1 vr og sluttes med 1 vr, 1 r. Strik således til arbejdet 
måler 22 (25) 28 31 cm fra hals kant. Strik herefter 4 pinde rib og luk alle masker løst af.

ÆRMER:
Sæt masker fra ærme fra maskeholder over på en rundpind. 38 (42) 44 (50) m. Der strikkes frem 
og tilbage, ikke rundt. 
Slå 3 masker op og strik i mønster over hele pinden. Slå 3 masker op til sidst. Der er nu 44 (48)  
50 (56) m i alt.
Fortsæt i mønster de næste 20 rk. Tag 1 m ind i begge sider. Strik 10 rk mere. Tag 1 m ind i begge 
sider. Fortsæt med at tage 1 m ind i begge sider på hver 10. pind til ærmet måler 27 (29) 31 (35) 
cm fra halskant. Strik herefter 4 pinde rib og luk alle masker løst af.
Strik det andet ærme på samme måde.

MONTERING:
Hæft ender og pres let i facon. Sy ærmer sammen fra kanten forneden og op til ærmegab. Sy det 
lille hul under ærmegabet sammen. Med en lille hæklenål, lav en lille løkke under højre ærme og sy 
en lille knap overfor på det inderste forstykke. Lav tilsvarende en lille løkke på indersiden ved halsen 
og sæt en knap i på det inderste forstykke overfor. Lav 3 små løkker på det yderste forstykke, fordelt 
jævnt fra halskant til ærmegab. Sy knapper i ved ærmet, så forstykket kan knappes til. 


