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Oppskrift
Sweater
med sidelukking
- Baby
GARNFORBRUK
3 mdr.:
150 g
6 mdr.:
150 g

Strikket i Go ha
- en luksuriøs bl ndmades Vintage
anding
70% Ull/30% Ba av ull og bambus:
mbus, 25 g/60 m
.
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Knapper
g 3,5 mm
Pinne: 3,0 o et:
Strikkefasth
26 m/10 cm
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FORKORTELSER OG FORKLARINGER

GARNFORBRUK
3 mdr.:
6 mdr.:

m
Maske
p
Pinne(r)
r
Rett
vr
Vrang
omg
Omgang(er)
kast
Lag et kast på pinnen
2 r sm	2 masker strikkes sammen som en
rettmaske
2 vridd r sm 	2 vridd r sammen. Strikk 2 r sammen
i de bakerste maskeledd på de 2 m
1 økning mellom masker (løft opp
1 øk
tråden mellom maskene bakfra med
venstre pinne. Strikk den som en
rettmaske)
Snorestrikking 	Strikkes på 2 strømpepinner. I stedet
for å snu arbeidet, dytt arbeidet til den
andre enden av pinnen, stram tråden
på baksiden og strikk igjen pinnen av
som rettmasker. Gjenta. Det oppstår en
«hestetømme»
Hullrad 	Kast, strikk 2 m vr sammen, 4 r omgangen rundt. På neste omg strikkes kast vr
Vendestrikk	Når det er snudd, starter man med
å kaste på pinnen. Når man på hele
omgangen etter vendestrikk kommer
til omslagene, strikkes disse sammen
med den påfølgende masken
Krepsemaske 	Heklet maske til kant. Arbeides fra
venstre mot høyre. Stikk heklenålen
gjennom masken til høyre for nålen
og dra garnet gjennom masken, sånn
at du nå har to løkker på nålen. Dra
garnet gjennom de to løkkene
*…*	Det som står mellom disse tegnene,
gjentas ut omg
(..)	Totalt antall m på pinnen for de
2 størrelsene: 3 måneder (6 måneder)

150 g
150 g

MATERIALER

Knapper
Pinne: 3,0 og 3,5 mm
Strikkefasthed: 26 m/10 cm
Angitte garnmengder er veiledende.

Flette til cardigan
1. p:
1 vr, *4 r, 1 vr*
2. p:
1 r, *4 vr, 1 r*
1 vr, *Sett 2 m på en hjelpepinne
3. p:
foran arbeidet. Strikk 2 m fra pinnen r,
så de 2 fra hjelpepinnen r, 1 vr*
4. p:
som 1. p
Knapphull til cardigan
Strikk 2 m, fell av 2 m. Legg opp 2 nye m på
neste p.
De strikkes fra rettsiden og over de siste 6 m på
p. 1. knapphull etter 4 riller, de øvrige med
11 (13) riller mellom.
Tips: Cardiganen er strikket ovenfra og ned.
For å få en finerer kant langs stolpene, kan
første m ev. tas av som om den skulle strikkes vr
med garnet foran arbeidet.
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NO

CARDIGAN MED SIDELUKKING

Det siste knapphullet strikkes innen de siste 8 p som
nå strikkes ved å bytte til pinne 3,0 og strikke 8 p rett.
Det felles løst av på siste p.

3 MÅNEDER (6 MÅNEDER)
Legg opp 70 (76) m på pinne 3,0.
Strikk 7 p r (4 riller kommer frem på rettsiden av
arbeidet) og på siste p lages 6 (12) øk jevnt fordelt
på pinnen.

ERMER
Ermene strikkes på strømpepinner ved å legge opp
4 m, strikk ermets m og legg opp 4 m,
totalt 48 (56) m på p og sett en maskemarkør midt
under ermet.
Strikk 1,5 (2) cm glatt og fell nå av midt under ermet
som følger: 1 r, 2 r sm.
Strikk til de siste 3 m på omg og strikk 2 vridd r sm,
1 r. Gjenta så langt med 2 cm mellom,
totalt 5 (7) ganger.
Det er nå 38 (42) m på pinnen.
Strikk til ermet måler 13 (16) cm.
Bytt til pinne 3,0 og strikk 10 p r frem og tilbake.
Fell løst av på siste p.
Strikk det andre ermet på samme måte.

Bytt til pinne 3,5, strikk glattstrikk med fletter og med
raglan øk.
Strikk 6 m r (stolpelukking),
1 øk, 10 (12) m r (erme), 1 øk, 1 vr, 4 r (flette),
1 vr, 1 øk, 12 (16) m r (rygg), 1 øk, 1 vr, 4 r (flette),
1 vr, 1 øk, 10 (12) m r (erme), 1 øk, 1 vr, 4 r (flette),
1 vr, 1 øk, 8 (12) m r, 1 øk, 1 vr, 4 r (flette),
1 vr (forstykket), 6 r.
Totalt 84 (96) m på p.
Vrangsiden strikkes som m kommer fre og alle øk
strikkes vr.
Det lages øk på hver 2. pinne (rettsiden).
Fortsett med å strikke øk og fletter til det er laget
totalt 15 (18) øk.
Nå måler arbeidet 11 (12) cm målt fra halskanten.

MONTERING
Fest ender, sy under ermene og sy sidene sammen
nedenfor ermene.
Sy i knappene.

Nå deles arbeidet inn i ermer og rygg/forstykke.

CARDIGANENS FERDIGE MÅL

RYGG/FORSTYKKE

NO

Omkrets: 		
Lengde: 		
Ermelengde:

Sett ermenes m på en maskeholder og la dem hvile.
Strikk stolpens 6 m, legg opp 8 m under ermet,
strikk ryggen m, legg opp 8 m under ermet, strikk
forstykkets m, strikk stolpens 6 m.
Det er nå 132 (152) m totalt.
Strikk frem og tilbake med fletter i sidene til arbeidet
måler 23 (27) cm og avslutt med en p fra rettsiden.
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52 (56) cm
24 (28) cm
15 (18) cm

DIAGRAM
Slutt

Start

•
•
•
•

•
•
•
•
Gjenta

•

= vrang på retten, ret på vrangen
= rett på retten, vrang på vrangen
= Flette: sett 2 m på en hjelpepinne foran arbeidet. Strikk 2 m,
strikk de 2 m fra hjelpepinnen r
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Greit å vite
Strikkepinne størrelse & tetthet

Alle strikker forskjellig, noen bruker strikkepinne størrelse
2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet som
en annen som brukte strikkepinne størrelse 4,0 mm. Dette
vet vi fra laget med strikkere som deltar i strikkingen.
Nøkkelen til å strikke en spesifikk størrelse handler om
strikke stil, hender og erfaring, mer enn størrelsen på
pinnene. Vår anbefalte pinnestørrelse har derfor et spenn.
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