FILATI NO. 57
Model 26
CARDIGAN I NETMØNSTER (STRIKK 16, MODEL 20)

STRIKKEPRØVE
Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det
mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr.
tyndere pinde og er der ﬂere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.
Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er an-givet på garnets banderole, altid
målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med
den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

FORKORTELSER
arb = arbejdet, art. = artikel, dr = drejet, dstm = dobbelt stang-maske, ﬂg. = følgende, fm = fastmaske, fv = farve,
gr = gram, hstm = halvstangmaske, km i strik = kantmaske, km i hækling = kædemaske, lm = luftmaske, m = maske(r), nr. = nummer, omg = omgang(e), p = pind(e), r = ret, rk = række, rts = retsiden, sm = sammen, stm = stangmaske, str. = størrelse, vr = vrang, vrs = vrangsiden
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FILATI NO. 57
Model 26
CARDIGAN I NETMØNSTER (STRIKK 16, MODEL 20)
Str.: 36/38 og 40/42
Tallene vedrørende str. 40/42 er angivet i parentes. Er
der kun oplyst ét tal, gælder dette for alle størrelser.
Materiale: Lana Grossa-kvalitet ”Fourseason” (45 %
ren ny uld (ekstraﬁn merino), 40 % (bio) bomuld, 15 %
(rec.) cashmere, løbelængde = ca. 105 m / 50 gr.): ca.
450(500) gr jeans (fv 3), strikkepinde nr. 3 og 5, rundpind
nr. 5, 80 cm, 1 perlemorsknap fra UNION KNOPF, art.
452665, fv. 60 jeansmeleret, 28 mm Ø.
Patentkant (= 2 m): Rts: I begyndelsen af pinden strikkes: 1 ret, 1 vrang løs af med garnet bag m. I slutningen
af pinden tages den 2. sidste m vrang løs af med garnet bag masken, strik sidste m ret. Vrs: i begyndelsen
af pinden tages 1. m vrang løs af med garnet foran m,
1 vrang. I slutningen af pinden strikkes 1 vrang og den
sid-ste m tages vrang løs af med garnet foran m. Ærmekuppelkanterne strikkes som patentkanter.
Kædekant: Den første m på alle pinde strikkes ret og den
sidste m tages vrang løs af med garnet foran masken.
Alle kanter – undtaget ærmekuppelkanterne – strikkes
som kædekanter.
Netmønster: Strikkes efter diagram A. Tallene i højre side
viser retsidepindene, i venstre side vrangsidepindene. I
bredden begyndes med m før den 1. pil, gentag rapporten på 2 m mellem pilene og slut med m efter den 2.
pil. For overskuelighedens skyld er der indtegnet 3 rapporter. Gentag de 2 pinde i højden.
Indtagninger B (skråning forneden): Strikkes efter diagram B. Bogstaverne i højre side henviser til retsidepindene, i venstre side vrangsidepindene. I bredden er
indtagningerne i højre side af arb indtegnet før den 1.
pil, strik netmønster mellem pilene og strik indtagninger i
venstre side af arb som vist efter den 2. pil. Indtagningerne strikkes på retsidepindene c og e. På vrangsidepind
d og f vises, hvordan de indtagne masker derefter skal
strikkes. I højden strikkes p a til f 2 gange. Mellem pilene
formindskes tilsvarende antallet af masker, der strikkes i
netmønster.
Udtagninger C (øverste ærmekant): Strikkes efter diagram C. Tallene i højre side viser retsidepindene, i venstre side vrangsidepindene. I højre side er vist patentkanten (de 2 grå masker), indtagningerne strikkes på den 4.
og 8. p (vrs). På 5. – 7. p og 9. og 10. p er vist, hvordan
der skal strikkes videre over de nye m. I venstre side er
vist kædekanten. Herimellem ligger et par rapporter i
netmønster (som vist mellem pilene). I højden strikkes 3.
– 10. p 2 gange, idet netmønsteret udvides.
Strikkefasthed: 13 m og 30 p i netmønster på p nr. 5 = 10
x 10 cm.
Bemærk: Delene strikkes i forskellige retninger. Pilene på
tegningen viser strikkeretningerne.

Øverste rygdel: Strikkes på tværs i pilens retning. Der begyndes i højre sidesøm med at slå 18 m op på p nr. 5.
Strik netmønster med kædekanter. På den 3. p slås op
i højre side til ærmegab med 4 x 2 m og 1 x 20(22) m =
46(48) m. Strik derefter lige op til skulder-bredde. Når der
er strikket 14(16) cm = 42(48) p til skulderbred-den, lukkes
til halsudskæring i højre side på hver 2. p for 2 x 2 m =
42(44) m. Strik derefter 8 cm = 24 p lige op. Nu er ryggen
midt bag nået. Herfra strikkes resten af delen modsat,
og udtagninger bliver nu indtagninger og omvendt. Efter den sidste pind lukkes de resterende 18 m af i venstre
sidesøm.
Nederste rygdel: Strikkes oppefra og ned i pilens retning.
Langs underkanten på den øverste rygdel (tidligere den
venstre kant) strikkes med rundpind nr. 5 68(72) m op,
idet der kun strikkes op i det bagerste maskeled på kædekanten. Derved ligger den anden halvdel af maskeleddene på kædekanten som en tværgående linje
på retsiden af arb. Strik videre i netmønster med kædekanter, idet der begyndes med en vrangsidepind. Når
der er strikket 15 cm = 45 p, tages 1 m ind i begge sider
på hver 2. p 4 gange (strik ind-tagninger B fra pind c).
Når skråningen måler 3 cm = 10 p, lukkes de resterende
60(64) m af til kant forneden.
Venstre øverste forstykkedel: Strikkes på tværs. Der begyndes i venstre sidesøm med at slå 18 m op på p nr. 5.
Strik netmønster med kædekanter. Tag ud til ærmegab i
højre side som på ryggen = 46(48) m. Strik derefter 14(16)
cm = 42(48) p lige op til skulderbredde. Luk derefter i højre side til V-hals på hver 2. p for 1 x 14(16) m og 8 x 4 m.
Venstre nederste forstykkedel: Strikkes oppefra og ned.
Langs underkanten på den øverste forstykkedel (tidligere den venstre kant) strikkes 32(34) m op med rundpind nr. 5 på samme måde som på ryggen. Strik netmønster med kædekanter, idet der begyndes med en
vrangsidepind. Når der er strikket 15 cm = 45 p tages 1
m ind i venstre side (strik ”indtagninger B” som på ryggen) på hver 2. p 4 gange. Når skråningen måler 3 cm
= 10 p, lukkes de resterende 28(30) m til kant forneden.
Strik højre øverste og nederste forstykkedel på samme
måde som de venstre, blot spejlvendt.
Øverste ærmedel: Strikkes på tværs i pilens retning og
der be-gyndes i sømmen. Slå 43 m op på p nr. 5 og strik
netmønster med patentkant i højre side og kædekant
i venstre side. I højre side tages 1 m ud til skråning (strik
”udtagninger C”) på den 4. p. Gentag denne udtagning endnu 3 gange = 47 m. Når arb måler 6 cm = 18
p, sættes et mærke i højre side og der fortsættes lige
op. Når der er strikket 30(32) cm = 90(96) p efter mærket, tages 1 m ind i højre side (strik indtagning på samme måde som skråningen forneden på ryggen, dog
fortsættes patentkanten). Gentag indtagningen på
hver 4. p endnu 3 gange. Når skråningen måler 6 cm =
18 p, lukkes de resterende 43 m.
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j57-28v = 26 Cadigan im Netzmuster längs und quer, Gr. 36/38, 40/4
Nederste ærmedel: Strikkes oppefra og ned i pilens
retning. Med p nr. 5 strikkes 58(60) m op langs underkanten på ærmets øverste del (tidligere venstre kant).
Strik m op som på ryggen. Strik videre i netmønster
med kædekanter, idet der begyndes med en vrangsidepind. Sæt et mærke på hver side af de 4 midterste m. Når de er strikket 15 cm = 45 p, tages 1 ind
til skråning i begge sider som forneden Rückenteil,
på ryggen på
hver 2. p 4 gange. Samtidig med disseHälfte
indtagninger
Linkeshver 4. p 2
tages 2 m ind over de 4 midtermasker på
Vorderteil
gange således: Slå om som angivet i netmønsteret
og
tag den følgende retmaske løs af, strik 3 ret sammen
og træk den løst aftagne m over. Når sideskråningerne måler 3 cm = 10 p, lukkes de resterende 42(44) m.
Strik det andet ærme mage til.
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Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og
lad det tørre. Sy sømmene. Sy forkanterne ﬂadt sammen
midt bag i nakken. Pas på, at sømmen kommer til at
ligge på vrangsiden. Sy nu forkanterne fast langs forstykkerne, V-halsen og ryggens halsudskæring. Knaphullet
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Forkanter (2 x): Slå 8 m op på p nr. 3 og strik vævestrik
uden kantmasker efter diagram D. Tallene i højre side
viser retsidepindene, i venstre side vrangsidepindene.
Alle m er indtegnet i bredden. På den 1. p tages 7 m ud
via omslag = 15 m. I højden strikkes 1. – 4. p 1 gang og
derefter gentages 3. og 4. p. Når arb måler 18 cm, strikkes 1 knaphul i den højre forkant = På retsiden strikkes de
første 7 m, 1 omslag og 2 ret sammen. Fortsæt i mønster
som før. Når forkanten måler i alt 65(66) cm, lukkes m
af. Strik den venstre forkant mage til, blot uden knaphul.
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