MAREN CARDIGAN
Størrelse:

S (M) L (XL) XXL

Vidde rundt hoften:
Overvidde:

98 (109) 120 (131) 142 cm
91 (102) 113 (124) 135 cm

Hel lengde:

74 (76) 78 (80) 82 cm

Forbruk:

6 (6) 7 (8) 9 nst Soft Alpaca fra Hobbii, blå (fg. 12)
5 (5) 6 (7) 8 nst Kid Silk fra Hobbii, blå (fg. 11)
Rundp nr. 4 (80 cm) og 5 (80 og 40 cm) og strømpep. nr. 4
18 m x 25 på p nr. 5 med 1 tråd i hver kvalitet i glattstrikk
= 10 x 10 cm
6 knapper (gjelder alle str.)

Pinne:
Strikkefasthet:
Tilbehør:

Hele arbeidet strikkes med 1 tråd av hver kvalitet.
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Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/maren-cardigan
Bolen strikkes frem og tilbake på rundp. Ermene strikkes rundt på strømpepinne/liten rundp.
Det vil si, at det er et minimum av montering, da det kun er hullet under ermer og den
øverste del av forkanten som skal sys.

NB! Ønskes det en lengre cardigan, legges et ekstra knapphull til i høyden før felling til
ermåpningen.

Forkortelser
m = maske
r = rett
vr r = vridd rett
vr = vrang
p = pinne
omg = omgang
sm = sammen
arb = arbeide
øk = økning
fell = felling
vr-s = vrangsiden
r-s = rettside
gj = gjenta
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Bolen
Legg opp 235 (255) 275 (295) 315 m på rundp nr. 4 med 1 tråd i hver kvalitet. Strikk
vrangbord slik:
1. p (vr-s): *1 r, 1 vr*, gj fra * til * til det er 1 m igjen på p, 1 r.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gj fra * til * til det er 2 m igjen på p, 2 r. Gj disse 2 p, Strikk opp til
vrangbordkanten måler 11 (12) 12 (13) 13 cm.
Les igjennom alt av den følgende avsnittet en gang før det strikkes videre, da det både skal
strikkes forkanter, knapphuller, lommer og felles i sidesømmene, på nesten samme tid. Skift
til p nr. 5 og glattstrikk, mens du skal fortsettes med vrangbord over de ytterste 9 m i hver
side av arb og samtidig felles det jevnt fordelt 50 m (gjelder alle str.) inn over de
mellomliggende m til 185
(205) 225 (245) 265 m, og samtidig strikkes knapphull inn i høyre side av arb slik: 2 r, 1 vr, 2
r sm, kast om p. Sett 2 markeringer 49 (54) 59 (64) 69 m inne i hver side av arb (=
sidesømmene).
Det strikkes knappehull på hver 18. p 6 ganger (gjelder alle str.).
Samtidig når arb måler 20 (21) 23 (25) 27 cm strikkes inn lommer slik: Strikk 18 (20) 22 (24)
26 m inn, strikk frem og tilbake over de neste 24 m (gjelder alle str.) til lommepose. Strikk i
alt 61 p, siste p er fra r-s, strikk videre over til den andre side av arb og stopp 42 (44) 46 (48)
50 m fra forkanten. Strikk frem og tilbake over de neste 24 m (gjelder alle str.) til lommepose.
Strikk i alt 61 p, siste p er fra r-s og slutt p av med å strikke de siste 18 (20) 22 (24) 26 m på
p. Strikk videre opp over alle m.
Samtidig med 3., 4. og 5. knapphull felles det rundt de 2 markeringer i sidesømmene slik:
Strikk inn til 6 m før en markeringen, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over, 6 r og 2 r sm.
Gj om begge markeringer = 173 (193) 213 (233) 253 m.
På vr-p før 6. knapphull lukkes til ermeåpning slik: Strikk 42 (47) 52 (57) 62 m, fell av de
neste 6 m, strikk til det er 48 (53) 58 (63) 68 m igjen på pinnen, fell av de neste 6 m, strikk
pinnen ut.
La arb hvile.
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Erme
Legg opp 40 (42) 42 (44) 44 m jevnt fordelt på 4 strømpep nr. 4 med 1 tråd i hver kvalitet.
Strikk i vrangbord, 1 r, 1 vr til vrangborden måler 6 cm (gjelder alle str.).
Skift til rundp nr. 5. Strikk glatt. På 2. omg økes det med 1 m i starten og slutten av omg slik:
Strikk 1 r, strikk løkken mellom 1. og 2. m vr r (= økning), strikk til det er 1 m igjen på omg,
strikk løkken mellom 2. siste og siste m vr r (= økning) og 1 r. Gj ut på hver 6. omg til det er
60 (62) 64 (66) 68 m.
Strikk oppover til arb måler 44 (45) 45 (45) 44 cm.
På neste omg felles det på omg første 3 og siste 3 m.
La arb hvile og strikk en erm til lik som denne.
Bærestykket
Saml alle delene på en rundp, strikk høyre forstykke (inkl. siste knapphull), en erm, rygg, en
erm og venstre forstykke = 269 (293) 317 (341) 365 m. Marker alle 4 raglansømmene.
Strikk vr tilbake. Les hele det følgende avsnittet igjennom en gang før det strikkes videre.

V-hals:
Fell inn til v-hals på innersiden av forkantene slik: Strikk forkant (9 m ribb) ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, strikk til det er 11 m igjen på p, 2 r sm og slutt med forkant. Gj inn på
hver 2. p 19 (20) 21 (22) 23 ganger. Heretter felles det inn til v-hals på hver 4. p resten av
arb.
NB! Fellinger til v-hals vil ”vinne” over fellinger til raglan på forstykkene, slik at når v-halsen i
raglanfellingene når forstykkene, strikkes v-halsen og felling til raglan vil da utgå.
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Raglanfelling:
På 2. r-s p strikkes fellingen til raglan slik: Strikk inn til 3 m før en raglanmarkering, ta 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over, 2 r og 2 r sm. Gj denne fellingen rundt alle 4 markeringer.
Gj på hver 4. p 1 (1) 2 (2) 3 ganger, og her etter på hver 2. p på resten av arb.
På neste p strikkes de første 9 m (= forkant) og settes nå til å hvile på en hjelpetråd, fortsett
med å felle for de mellomliggende glattstrikkede m til nakke og slutt med å strikke de siste 9
m (= forkant). Snu arb og strikk vrangbord som m fremkommer og slå til sist 1 m opp på
innersiden av vrangbordkanten. Strikk opp over disse 10 m i ribb. Strikk 1 p vrangbord for
hver avluket m inn til midten av nakken. Fell av på en vr-s p.
Sett de 9 m i høyre side av arb tilbake på p. Legg opp 1 m på innersiden av de 9 m, og strikk
her etter de 9 m. Strikk opp over disse 10 m i vrangbord. Strikk vrangbord som på venstre
forkant opp til midten av nakken. Fell av.

Montering
Fest ender.
Sy ermåpningene til.
Sy vrangbordkantene sammen langs de korte avlukede ender.
Sy vrangbordkanten fast til nakken.
Sy sidene av lommeposene sammen.
Damp arb igjennom. Sy knappene der hvor knappehullene kommer.
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