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#CARAMELCARDIGAN

caramel cardigan

CARAMEL CARDIGAN PÅ SMÅ PINDE TIL SMÅ STØRRELSER. ET SKØNT PROJEKT FOR DIG, DER ER ØVET OG 
VIL FORKÆLE FAMILIENS MINDSTE. START OPPEFRA OG NED I RIB MED DREJEDE RETMASKER. FORTSÆT I 
PERLERIB MED RAGLAN-UDTAGNINGER. NÅR CARDIGANEN ER STRIKKET FÆRDIG, SAMLER DU MASKERNE 
OP LANGS FORKANTERNE OG STRIKKER I RIB MED DREJEDE RETMASKER I BEGGE SIDER. FINE KNAPPER ER 
PRIKKEN OVER I’ET, OG DU HAR NU EN KÆRLIG CARDIGAN-KRAMMER TIL KRUDTUGLEN!
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caramel cardigan
62 (68) 74 (80) 86 (92) 

Woolly Fraya 
100% Alpaca 
50 g = 155 m

#CARAMELCARDIGAN

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

FRAYA 6041

m = Maske
r = Ret
vr = Vrang
omg = Omgang
p = Pind
dr = Drejet
mm = Maske markør
Indt = Indtagninger i ærmer
løs af = 1 maske løs af med tråden foran  
     arbejdet
Knaphul= slå om, 2 ret sammen

FORKORTELSER:
Perlerib frem og tilbage 
  = Retsiden: Strik ret
  = Vrangsiden: *1 r, 1 vr*
Perlerib rundt:
  = 1 omgang ret
  = 1 omgang *1 ret, 1 vrang*
højre udt = Højre udtagning: Saml lænken op 
bagfra mellem to masker med venstre pind, og 
strik den ret i forreste lænke.
venstre udt = Venstre udtagning: Saml lænken 
op forfra mellem to masker med venstre pind, 
og strik den ret i bagerste lænke.

Designet af Vibe Ulrik

Slå 79 (79) 79 (83) 85 (87) m op på rundpind nr. 2½. Strik første pind rib, *1 vr, 1 r* afsluttende 
med 1 dr r som kantmaske.
Næste pind (retsiden): 1 løs af, 1 vr, *1 dr r, 1 vr* gentag fra * til * til sidste maske, 1 dr r.
Næste pind: 1 løs af, 1 r, *1 dr vr, 1 r* gentag fra * til * til sidste maske, 1 dr r.
Gentag de sidste 2 pinde to gange mere, hvor der på sidste pind fordeles maskemarkører (mm) 
således:
10 (10) 10 (12) 12 (12) m, sæt mm, 7 m, sæt mm, 3 m, sæt mm, 7 m, sæt mm, 25 (25) 25 (25) 27 
(29) m, sæt mm, 7 m, sæt mm, 3 m, sæt mm, 7 m, sæt mm, 10 (10) 10 (12) 12 (12) m. 
Skift til rundpind 80 cm nr. 3 (der strikkes frem og tilbage), og begynd perlerib startende med en ret 
pind, samtidig med at der tages 1 m ud på hver side af raglan. 
Strik således:
1. p: 1 løs af, *strik ret til mm, 1 højre udt, mm, 7 r, flyt mm, 1 venstre udt*, gentag fra * til * i alt 4 
gange og strik ret på resten af pinden. Der er nu lavet 8 udt i alt.
På næste pind strikkes rib således:
2. p: 1 løs af, (*1 r, 1 vr* gentag fra * til * til mm, flyt mm, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, flyt mm, 1 
vr), gentag fra ( til ) i alt 4 gange og strik rib, 1 r, 1 vr, til sidste 2 m, 2 r.
3. p: Gentag 1. pind.
4. p: 1 løs af, 1 r, [*1 vr, 1 r* gentag fra * til * mm, flyt mm, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, flyt mm, 1 
r] gentag fra ( til ) i alt 4 gange og strik rib, 1 vr, 1 r til sidste m, 1 r.

Gentag 1.-4. pind til der er 26 (28) 30 (32) 34 (34) m i de to forstykker, 35 (39) 43 (43) 47 (47) m i 
ærmer og 57 (61) 65 (65) 71 (73) m i bagstykket, samt de 7 raglan masker mellem ærmer og for-
og bagstykke.

Arbejdet deles nu, så krop og ærmer strikkes færdig i perlerib hver for sig.
Strik 30 (32) 34 (36) 38 (38) m ret = 26 (28) 30 (32) 34 (34) m forstykke + 4 m fra raglan, sæt de 
sidste 3 m fra raglan samt de 35 (39) 43 (43) 47 (47) ærmemasker og 3 m fra næste raglan på 
en maskeholder, slå 5 (5) 7 (7) 7 (7) m op og strik de 4 m fra raglan sammen med de 57 (61) 65 
(65) 71 (73) m fra bagstykket og de 4 m fra næste raglan, ialt 65 (69) 73 (73) 79 (81) m, sæt de 
næste 3 m fra raglan samt de 35 (39) 43 (43) 47 (47) ærmemasker og 3 m fra næste raglan på en 
maskeholder, slå 5 (5) 7 (7) 7 (7) m op og strik de sidste 4 m fra raglan sammen med de 26 (28) 30 
(32) 34 (34) m fra forstykket. Fortsæt i perlestrik til arbejdet måler 24 (25) 27 (29) 32 (34) cm fra 
opslagskanten midt bag. 
Skift til rundpind 80 cm nr. 2½ og strik rib således:
Retsiden: 1 løs af, 1 vr, *1 dr r, 1 vr*, gentag fra * til * til sidste m, 1 r.
Næste pind: 1 løs af, 1 r, *1 dr vr, 1 r*, gentag fra * til * til sidste m, 1 r.
Gentag de sidste 2 pinde en gang mere, gentag retsiden en gang og luk alle m af i rib.

E1

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUG

STRIKKEFASTHED
I perlerib  på p nr. 3
28 m x 38 p = 10 x 10 cm 

ANDET/TILBEHØR
8 maskemarkører, 2 maskehold-
ere eller tråd, 6 (6) 7 (7) 7 (8) små 
knapper

VEJLEDENDE PINDE
Rundpind 80 cm nr. 2½ og 3, eventu-
elt strømpepinde nr. 2½ og 3.

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
1⁄2 overvidde ca.
24 (26) 27 (28) 30 (31) cm
Længde midt bag:
25 (26) 28 (30) 33 (35) cm
Ærmelængde under ærmegab:
14 (15) 17 (20) 23 (25)

62    (68)    74   ( 80)    86    (92) cl
100 (100) 150  (150) 150 (200) g       
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Ærme:
Sæt de 3 m fra raglan, de 35 (39) 43 (43) 47 (47) m fra ærme og de 3 m fra raglan på rundpind 
80 cm nr. 3 (Magic Loop metoden) eller strømpepinde nr. 3. Saml 5 (5) 7 (7) 7 (7) m op under 
ærmegab og sæt en maskemarkør i midten således at 2 (2) 3 (3) 3 (3) m er på forsiden af ærmet 
og 3 (3) 4 (4) 4 (4) m på bagsiden. 
Strik rundt i perlerib som maskerne viser, startende med en omg ret. Tag 1 m ind på hver side af 
mm på hver 10.(8) 8 (8) 8 (9) omg i alt 4 (6) 7 (7) 8 (8) gange til der er 38 (38) 42 (42) 44 (46) m 
tilbage. Fortsæt i perlerib til arbejdet måler 13 (14) 16 (19) 22 (24) cm fra ærmegab. 
Skift til rundpind 80 cm nr. 2½ eller strømpepinde nr. 2½. Strik 4 omg rib med drejede ret masker, 1 
dr r, 1 vr. Luk alle m af i rib med dr ret m.
Strik det andet ærme på samme måde.

FORKANTER OG MONTERING:
Saml masker op langs forkanten med pinde nr. 2½; pas på at kanten ikke flaner eller strammer. 
Saml cirka 6 m op for hver 10 pinde.
På venstre forkant, strik 5 p rib, 1 dr r, 1 vr, luk maskerne løst af i rib med dr r masker. På højre 
forkant strikkes rib som til venstre forkant, samtidig med at der strikkes 6 (6) 7 (7) 7 (8) knaphuller 
jævnt fordelt. Knaphullerne strikkes på 3. p.
Hæft ender, sy knapper i.


