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#IRRESISTIBLEMECARDIGANANDLEGGINGS 

Irresistible me cardigan and 
leggings - Thoughtful version 68 (74) 86 (92) 98

Thoughtful Fraya
70% Viscose + 30% Silk
50 g = 150 m

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

FRAYA 6045

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
m = Maske
r = Rett
vr = Vrang
vri = Vridd
sm = Sammen
omg = Omgang
økn = Strikk lenken mellom maskene 
   vridd rett

raglanfell = Strikk 3 masker sammen slik: Ta 2  
  m løst over på høyre p som om de skal  
  strikkes sm, strikk neste m rett, trekk  
  de to løse maskene over så den  
  midterste masken ligger øverst.

VENDESTRIKK: Når arbeidet snus, tas første maske løst av, for å unngå hull, når det senere  
strikkes over en vending, kan man strikke lenken fra masken under den løse masken sammen med 
den neste maske, sørg for at lenken som strikkes med ligger på vrangsiden av arbeidet.

CARDIGAN:

BAKSTYKKE:
Legg opp 60 (64) 70 (74) 80 m på pinne nr. 3½, strikk 5 p glattstrikk, start med en vrangpinne.
6. p: 1 r, *kast, 2 r sm* gjenta fra * til * pinnen ut, avslutt med 1 r
7. p: Vrang, alle kast strikkes vrang
Strikk glattstrikk til arbeidet måler 16 (18) 19 (21) 23 cm målt fra hullrekken.
Fell av til ermegap 2 (3) 3 (3) 3 m i begynnelsen av de neste 2 pinnene, kutt garnet og la arbeidet 
hvile.

HØYRE FORSTYKKE:
Legg opp 33 (35) 39 (41) 45 m på pinne nr. 3½, strikk 5 p glattstrikk, start med en vrangpinne.
6. p: 2 r, *kast, 2 r sm* gjenta fra * til * til det er 1 m igjen på pinnen, kast, 1 r
7. p: Strikk vrang til det er 2 masker igjen, 2 r. Alle kast strikkes vrang, det er nå 34 (36) 40 (42) 46 
m på pinnen.
8. p: 2 m løst av med garnet foran arbeidet, strikk resten av pinnen rett.
9. p: Strikk vrang til det er 2 masker igjen, 2 r
Gjenta 8. og 9. p til arbeidet måler 16 (18) 19 (21) 23 cm målt fra hullrekken.
Fell av til ermegap 2 (3) 3 (3) 3 m i begynnelsen av neste vrangpinne, strikk resten av pinnen, kutt 
garnet og la arbeidet hvile.

VENSTRE FORSTYKKE:
Legg opp 33 (35) 39 (41) 45 m på pinne nr. 3½, strikk 5 p glattstrikk, start med en vrangpinne.
6. p: 1 r, *kast, 2 r sm* gjenta fra * til * til det er 2 m igjen på pinnen, kast, 2 r
7. p: 2 m løst av med garnet foran arbeidet, strikk resten av pinnen vrang. Alle kast strikkes vrang, 
det er nå 34 (36) 40 (42) 46 m på pinnen.
8. p: Strikk rett
9. p: 2 m løst av med garnet foran arbeidet, strikk resten av pinnen vrang
Gjenta 8. og 9. p til arbeidet måler 16 (18) 19 (21) 23 cm målt fra hullrekken.
Fell av til ermegap 2 (3) 3 (3) 3 m i begynnelsen av neste rettpinne, strikk resten av pinnen, kutt 
garnet og la arbeidet hvile.

ERME:
Legg opp 33 (35) 37 (39) 43 m på pinne nr. 3½, strikk 3 p glattstrikk, start med en vrangpinne.
4. p: 1 r, *kast, 2 r sm* gjenta fra * til * pinnen ut
5. p: Strikk vrang, alle kastene strikkes vrang.
6. p: Strikk rett
7. p: Strikk vrang
8. p: 1 r, 1 økn, 8 (9) 10 (11) 12 r, strikk mønster etter diagram 1, strikk 8 (9) 10 (11) 12 r, 1 økn, 1 r
9. p: Strikk vrang, alle kastene strikkes vrang.
Fortsett med å strikke mønster etter diagram 1 samtidig med at det økes 1 m i begge sider av 
arbeidet på hver 8. p.

I glattstrikk på pinne nr. 3½:  
22 m x 32 omg = 10 cm x 10 cm

Cardigan: bånd/skråbånd, trykklåser
Leggings: strikk 25 mm

Cardigan: strikkepinne nr. 3½
Leggings: strømpepinne og 
rundpinne 40 cm nr. 3½

Cardigan:
½ overvidde cm: 27 (29) 31 (33) 36
Lengde cm: 27 (31) 33 (36) 39
Leggings:
½ vidde foroven cm: 
21 (23) 25 (27) 30
Benlengde cm: 19 (22) 25 (27) 31

Cardigan: 150 (150) 150 (200) 200 g
Leggings: 100 (100) 100 (150) 150 g

E1



3         5 Selfmade.com

Når det er strikket ialt 5 (6) 8 (9) 10 økninger og det er ialt 43 (47) 53 (57) 63 m på pinnen, strikkes 
det til arbeidet måler 16 (18) 19 (21) 23 cm målt fra hullrekken.
Fell av til ermegap 2 (3) 3 (3) 3 m i begynnelsen av de neste 2 pinnene, kutt garnet og la arbeidet 
hvile.
Strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKE:
Nå samles alle deler ved først å strikke høyre forstykke, erme, bakstykke, erme og venstre forstyk-
ke. Fortsett med å strikke forkantene ved å ta de første 2 m løst av med garnet foran arbeidet, og 
fortsett også mønsteret på ermene.
Strikk nå raglanfellinger på alle rettpinner slik:
Rettpinne: 2 m løst av med garnet foran arbeidet, 29 (30) 34 (36) 40 r, 1 raglanfell, 35 (37) 43 (47) 
53 r, 1 raglanfell, 54 (56) 62 (66) 72 r, 1 raglanfell, 35 (37) 43 (47) 53 r, 1 raglanfell, 31 (32) 36 (38) 
42 r
Vrangpinne: 2 m løst av med garnet foran arbeidet, strikk vrang til det er 2 masker igjen, 2 r
Fortsett på denne måten med å strikke raglanfellinger på alle rettpinner, maskeantallet på forstyk-
kene reduseres med 1 og på ermer og bakstykke med 2 for hver rettpinne.
Når det er strikket ialt 12 (13) 16 (17) 20 raglanfellinger og det er 20 (20) 21 (22) 23 m på forstyk-
ke, 15 (15) 15 (17) 17 m på erme og 32 (32) 32 (34) 34 m på bakstykket, strikkes vendestrikk for å 
gi fasong til halsutskjæringen. 
Rettsiden: Strikk til det er 10 m igjen, husk å fortsatt strikke raglanfellinger og hullmønster, snu
Vrangside: 1. m tas løst av, strikk til det er 10 m igjen, snu
Rettside: 1. maske tas løst av, strikk til det er 3 m igjen før vendingen, snu
Vrangside: 1. maske tas løst av, strikk til det er 3 m igjen før vendingen, snu
Rettside: 1. m tas løst av, strikk til det er 3 m igjen før vendingen, snu
Vrangside: 1. m tas løst av, strikk til det er 3 m igjen før vendingen, snu
Rettside: 1. m tas løst av, strikk rett hele pinnen ut, for å unngå huller hvor vendingene er, se forkor-
telser, snu
Vrangside: 2 m løst av med garnet foran arbeidet, strikk vrang til det er 2 m igjen, for å unngå huller 
hvor vendingene er, se forkortelser, 2 r
Halskant:
Strikk 2 p uten raglanfellinger og hullmønster.
Strikk 2 r sm, *kast, 2 r sm* gjenta fra * til * pinnen ut.
Strikk 3 pinner glattstrikk, her tas ikke 2 m løst av i starten av pinnen.
Fell maskene løst av.

MONTERING:
Fest ender, damp evt. arbeidet lett i fasong.
Sy ermesømmen sammen, sy sidesøm, sy det lille hullet i ermegapet sammen.
Brett kanten nederst i ermer og i halsutskjæringen i hullrekken og sy fast på vrangsiden.
Damp kantene lett.
Klipp 2 stykker skråbånd til forkantene, sy dem fast på vrangsiden med små usynlige sting.
Sy i trykklåser.

LEGGINGS:

FELLING MIDT FORAN: Når det er 3 m igjen før midten foran, strikkes 2 r sm, 2 r, 2 r vridd sammen

BEN:
Legg opp 32 (32) 34 (34) 36 m på strømpepinne nr. 3½.
Strikk 3 omg rett.
4. omg: *2 r sm, kast* gjenta fra * til * omgangen rundt.
5. - 8. omg: strikk rett, alle kastene strikkes rett.
9. omg: Strikk rett, øk med 3 masker jevnt fordelt ved å strikke lenken mellom 2 masker vridd rett, 
det er nå 35 (35) 37 (37) 39 m på omgangen.
10. omg: Strikk 10 (10) 11 (11) 12 r, strikk mønster etter diagram 1, strikk 10 (10) 11 (11) 12 r.
Når det er strikket 4 omganger av diagram 1, strikkes økninger i starten og slutten av omgangen på 
hver 11. (9.) 8. (7.) 7. p i alt 4 (6) 8 (10) 12 økninger, 3 økninger på hver 2. omg. 
Når det er strikket ialt 7 (9) 11 (13) 15 økninger og det er ialt 49 (53) 59 (63) 69 m på pinnen, 
arbeidet måler nu ca. 19 (22) 25 (28) 31 cm målt fra hullrekken.
La arbeidet hvile, strikk et ben til på samme måte.
Samle nå de 2 bena ved å legge opp 4 m, strikk maskene fra det ene benet, legg opp 4 m, strikk 
maskene fra det andre benet. 
Strikk 3 omg over alle 106 (114) 126 (134) 146 m, sett en maskemarkør i midten av de 4 nye 
maskene som markerer midt foran og midt bak, fortsett mønster etter diagram 1.
Nå strikkes vendestrikk på bakstykke for å gi fasong til bleien, samtidig felles det på forstykket.
Alle omganger regnes ut fra midt bak (midten av de 4 nye masker).
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1. vending:
Rettside: Strikk 7 r, snu
Vrangside: Ta 1 m løst av, stram til, strikk 13 vr, snu
Rettside: Strikk en omgang rett, for å unngå huller hvor vendingene er, se forkortelser, strikk 
fellinger midt foran.
2. vending:
Rettside: Strikk 10 r, snu
Vrangside: Ta 1 m løst av, stram til, strikk 19 vr, snu
Rettside: Strikk en omgang rett, for å unngå huller hvor vendingene er, se forkortelser.
3. vending:
Rettside: Strikk 13 r, snu
Vrangside: Ta 1 m løst av, stram til, strikk 25 vr, snu
Rettside: Strikk en omgang rett, for å unngå huller hvor vendingene er, se forkortelser, strikk 
fellinger midt foran.
4. vending:
Rettside: Strikk 16 r, snu
Vrangside: Ta 1 m løst av, stram til, strikk 31 vr, snu
Rettside: Strikk en omgang rett, for å unngå huller hvor vendingene er, se forkortelser.
5. vending:
Rettside: Strikk 19 r, snu
Vrangside: Ta 1 m løst av, stram til, strikk 37 vr, snu
Rettside: Strikk en omgang rett, for å unngå huller hvor vendingene er, se forkortelser, strikk 
fellinger midt foran.
Fortsett med å strikke opp og fellinger på forstykke på hver 2. omg, til det er strikket ialt 6 fellinger.
Strikk til arbeidet måler 15 (16) 17 (18) 19 cm midt foran.
Strikk en omg vrang.
Strikk 10 omg rett, fell maskene løst av.

MONTERING:
Fest alle ender.
Klipp et stykke strikk på 40 (42) 44 (45) 47 cm, sy det sammen til en ring.
Brett kanten øverst på tightsen inn mot vrangen i vrangrillen, sy bretten fast med strikken imellom.
Brett kanten nederst i hullrekken og sy den fast på vrangsiden.
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Gjenta

2 r vri sm

2 r sm

Kast

Rett på rettsiden, vrang på vrang-
siden


