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#NOSTALGIACARDIGAN

nostalgia cardigan - thoughtful version

EN SØT CARDIGAN. DEN HAR ET RUNDT BÆRESTYKKE MED SMÅ BUER – ØKNINGENE I BÆRESTYKKET ER 
BESKREVET SLIK AT HVER BUE ENDER RETT NEDENFOR (ELLER I MIDTEN AV) BUEN OVER, SÅ MØNSTERET OSER 
AV HARMONI. DA CARDIGANEN BLIR STRIKKET OVENFRA OG NED, KAN DU SELV JUSTERE ARMLENGDEN OG KRO-
PPSLENGDEN – OG DET ER NESTEN INGEN MONTERING. GLED DIN DATTER, NEVØ ELLER NOEN HELT ANDRE MED 
DENNE LEKRE SAKEN, SOM PASSER FOR DEG, SOM ALLEREDE ER GODT VANT MED STRIKKEPINNENE.
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#NOSTALGIACARDIGAN

Nostalgia cardigan - Thoughtful version
62 (68) 74 (80) 86 

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

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © 2022 FRAYAYARN.COM

FRAYA 6049

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.

m = Maske
r = Rett
vr = Vrang
vri = Vridd
sm = Sammen
p = Pinne
omg = Omgang
mtba = Med tråden bak arbeidet
mtfa = Med tråden foran arbeidet
Knapphull = 2 r sm, kast
km = Kantmaske: strikk første m på rekken 
vridd rett; den siste masken på pinnen løst av 
med tråden foran

h-fletting = Sett 2 m på en hjelpepinne bak 
arbeidet, 1 r, strikk de 2 m fra hjelpepinnen rett
v-fletting = Sett første m på hjelpepinne foran 
arbeidet, 2 r, strikk 1 m rett fra hjelpepinnen 
økn = Økning, strikk lenken mellom 
maskene vridd rett = 1 ny maske
d-økn = Dobbelt økning, strikk lenken mellom 
maskene vridd rett, 2 r, strikk lenken mellom 
maskene vridd rett = 2 nye masker

Cardiganen strikkes ovenfra og ned, så det er nesten ingen montering. Først strikkes hals med 
vendestrikk, deretter bærestykke, for- og bakstykke i ett og til slutt ermer hver for seg.

OPPSKRIFT:
Legg opp 72 (72) 72 (72) 72 m på pinne nr. 2½. Strikk 7 pinner ribb, første pinne er vrangsiden, 1 r, 
1 vr. 
Skift til pinne nr. 3. 
Strikk vendestrikk slik: 
8. p: 56 r, snu
9. p: 1. m løst av, 39 vr, snu
10. p: 1. m løst av, 43 r, snu
11. p: 1. m løst av, 44 vr, snu
12. p: 1. m løst av, strikk r til siste 8 m, snu
13. p: 1. m løst av, strikk vr til siste 8 m, snu
14. p: 1. m løst av, strikk r resten av pinnen og øk samtidig med 12 (12) 12 (24) 24 m jevnt fordelt.  
I alt 84 (84) 84 (96) 96 m
15. p: Strikk en p vrang.
Strikk nå mønster slik:
16. p: 1 km, 4 r, *2 m løst av mtba, 10 r*, gjenta fra * til * til de siste 7 m, 2 m løst av mtba, 4 r,  
1 km.
17. p: 1 km, 4 vr, *2 m løst av mtfa, 10 vr*, gjenta fra * til * til de siste 7 m, 2 m løst av mtfa, 4 vr,  
1 km.
18. p: 1 km, 2 r, *1 h-fletting, 1 v-fletting, 6 r*, gjenta fra * til * til siste 9 m, 1 h-fletting,  
1 v-fletting, 2 r, 1 km.
19. p: En pinne vrang.
20. p: 1 km, 4 r, *1 d-økn, 4 r*, gjenta fra * til * til de siste 5 m, 1 d-økn, 4 r, 1 km, i alt 110 (110) 
110 (126) 126 m.
21. p: En pinne vrang.
22. p: 1 km, 13 r, *2 m løst av mtba, 14 r*, gjenta fra * til * til siste 16 m, 2 m løst av mtba, 13 r,  
1 km.
23. p: 1 km, 13 vr, *2 m løst av mtfa, 14 vr*, gjenta fra * til * til siste 16 m, 2 m løst av mtfa, 13 vr,  
1 km.
24. p: 1 km, 11 r, *h-fletting, v-fletting, 10 r*, gjenta fra * til * til siste 18 m, h-fletting, v-fletting, 
11 r, 1 km.
25. p: En pinne vrang.
26. p: 1 km, 5 r, *1 d-økn, 6 r*, gjenta fra * til * til de siste 8 m, 1 d-økn, 5 r, 1 km, i alt 136 (136) 
136 (156) 156 m.
27. p: En pinne vrang.

I glattstrikk på pinne nr. 3: 25 m x 36 
p = 10 cm x 10 cm
For å oppnå det beste resultatet er 
det viktig å følge strikkefastheten 
som anvist ovenfor. Hvis denne ikke 
passer, så prøv med finere eller gro-
vere pinne. Husk at hvis strikkefas-
theten ikke passer, så vil det ferdige 
resultatet bli enten for lite eller for 
stort og garnforbruket vil heller ikke 
stemme. 

2 maskeholdere, maskemarkør,  
6 knapper

Pinne og strømpepinne nr. 2½ og 3.

Overvidde ½:    
24 (25) 27 (28) 29 cm
Lengde:    
26 (27) 28 (30) 33 cm 

100 (100) 150 (150) 150 g
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28. p: 1 km, 6 r, *2 løst av mtba, 18 r*, gjenta fra * til * til siste 9 m, 2 løst av mtba, 6 r, 1 km.
29. p: 1 km, 6 vr, *2 m løst av mtfa, 18 vr*, gjenta fra * til * til de siste 9 m, 2 m løst av mtfa, 6 vr,  
1 km.
30. p: 1 km, 4 r, *h-fletting, v-fletting, 14 r*, gjenta fra * til * til siste 11 m, h-fletting, v-fletting, 4 r, 
1 km.
31. p: 1 pinne vrang.
32. p: En pinne rett.
33. p: 1 pinne vrang.
34. p: 1 km, 16 r, *2 løst av mtba, 18 r*, gjenta fra * til * til siste 19 m, 2 løst av mtba, 16 r, 1 km.
35. p: 1 km, 16 vr, *2 løst av mtfa, 18 vr*, gjenta fra * til * til siste 19 m, 2 løst av mtfa, 16 vr, 1 km.
36. p: 1 km, 14 r, *h-fletting, v-fletting, 14 r*, gjenta fra * til * til siste 21 m, h-fletting, v-fletting, 
14 r, 1 km.
37. p: En pinne vrang.
38. p: 1 km, 6 r, *1 d-økn, 8 r*, gjenta fra * til * til de siste 9 m, 1 d-økn, 6 r, 1 km, i alt 162 (162) 
162 (186) 186 m.
39. p: 1 pinne vrang.
40. p: 1 km, 7 r, *2 løst av mtba, 22 r*, gjenta fra * til * til siste 10 m, 2 løst av mtba, 7 r, 1 km.
41. p: 1 km, 7 vr, *2 m løst av mtfa, 22 vr*, gjenta fra * til * til de siste 10 m, 2 m løst av mtfa, 7 vr, 
1 km.
42. p: 1 km, 5 r, *h-fletting, v-fletting, 18 r*, gjenta fra * til * til siste 12 m, h-fletting, v-fletting, 5 r, 
1 km.
43. p: Vrang.
44. p: En pinne rett. 
45. p: 1 pinne vrang.
46. p: 1 km, 19 r, *2 løst av mtba, 22 r*, gjenta fra * til * til siste 22 m, 2 løst av mtba, 19 r, 1 km.
47. p: 1 km, 19 vr, *2 løst av mtfa, 22 vr*, gjenta fra * til * til siste 22 m, 2 løst av mtfa, 19 vr, 1 km.
48. p: 1 km, 17 r, *h-fletting, v-fletting, 18 r*, gjenta fra * til * til siste 24 m, h-fletting, v-fletting, 
17 r, 1 km.
49. p: En pinne vrang.
50. p: Strikk 1 km, 4 (14) 9 (9) 10 r, *1 økn, 6 (4) 3 (5) 4 r*, gjenta fra * til * til siste 1 (11) 8 (6) 7 
m, strikk 0 (10) 7 (5) 6 r, 1 km, i alt 188 (196) 210 (220) 228 m.
51. p: 1 pinne vrang.
Nå deles arbeidet, så forstykker og bakstykket strikkes sammen og ermene hver for seg.
Strikk 26 (27) 29 (31) 32 r (venstre forstykke), sett 40 (42) 44 (46) 48 m på maskeholder (erme), 
legg opp 4 m, strikk 56 (58) 64 (66) 68 r (bakstykke), sett 40 (42) 44 (46) 48 m på maskeholder 
(erme), legg opp 4 m, strikk 26 (27) 29 (31) 32 r (høyre forstykke).
Strikk for- og bakstykke i glattstrikk til arbeidet måler 25 (26) 27 (29) 32 cm fra midt nakke. Skift til 
rundpinne nr. 2½ og strikk 5 p ribb, 1 r, 1 vr, etter det felles alle masker løst av.

ERMER:
Sett ermemasker over på strømpepinne nr. 3 (eller bruk rundpinne og magic loop metoden), og 
plukk opp 4 m i ermegapet. Sett en maskemarkør i midten av de nye maskene, som markerer un-
dersiden av ermet. Strikk glattstrikk og fell av 1 m på begge sider av maskemarkør på hver 16. p, til 
det er i alt 38 (40) 42 (44) (44) m igjen. Strikk til ermet måler 13 (14) 15 (16) 18 cm fra ermegap. 
Skift til strømpepinne nr. 2½, og strikk 5 p ribb, 1 r, 1 vr. Fell alle masker løst av.
Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING OG STOLPE:
Fest alle ender og press lett. 
Samle opp cirka 60 (68) 74 (80) 84 m langs høyre forkant på pinne nr. 2½ og strikk 5 p ribb,  
1 r, 1 vr. Fell deretter alle masker av. 
Samle opp tilsvarende antall masker langs venstre forkant og strikk 2 p ribb, 1 r, 1 vr. Strikk en 
pinne med knapphull jevnt fordelt med cirka 5 cm mellom hvert knapphull, strikk 2 p ribb og fell av 
alle masker. 
Fest de siste endene og sy i knapper.


