
KNIT

DAGMAR CARDIGAN
Design: Britt Rexen



INFO

Størrelser   3 mdr (6 mdr) 9 mdr (12 mdr) 18 mdr (2år) 3-4 år (5-6 år)

Mål    Vidde om brystet: 44 (47) 50 (54) 58 (60) 65 (68) cm

   Længde: 27 (29) 31 (34) 36 (38) 41 (44) cm

Vejledende pind  Rundpind nr. 4,0 mm str 40 cm og strømpepinde 4,0 til ærmer eller den p  
   du skal bruge for at opnå strikkefastheden.

Strikkefasthed  Glatstrik i Drops cotton merino på pind 4,0: 22m/29p = 10x10cm

Materialer  Til cardigan med korte ærmer: 100(100)150(150)200(200)250(300) gram  
   Drops  cotton merion.
 
   Til cardigan med lange ærmer: 150(150)200(200)250(250)300(350)  
   gram Drops cotton merion.

Forkortelser  r = ret
   vr = vrang
   p = pind
   m = maske(r)
   omg = omgang(e)
   2r sm = 2 ret sammen
   udt = udtagning
   mm = maskemakør
   udtagning raglan = saml lænken op og strik den drejet vr
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OPSKRIFT

Bærrestykke

Slå 62(62)64(64)68(72)76(80)m op på pind 4.
Strik 4 pinde ret frem og tilbage. 
På 3.p laves et knappehul i begyndelsen af p, 
efterfølgende laves der 3(3)3(4)4(4)4(4) 
knaphuller med 3 cm mellemrum.
Fra 5.p strikkes der glatstrik(med vr-s ud af) 
samtidig med raglan udt. begynder, og du 
skal begynde på mønster diagrammet. 

1.p: (ret-s): r.
2.p: (vr-s): r.
3.p: (ret-s): 2r, slå om, 2r sm, (knaphul), r.
4.p: (vr-s): r.

BEMÆRK på 5.p påbegyndes 
mønsterdiagram 1 række.

5.p: (ret-s): 4r (stolpe), mm, 
7(7)7(7)8(8)9(9) vr, (se mønsterdiagram), 
mm, 0(0)0(0)0(0)0(1)vr, udt, mm, 1vr, mm, 
udt, 9(9)10(10)10(12)12(12)vr, udt, mm,1vr, 
mm,udt,18(18)18(18)20(20)22(24)vr, udt, 
mm,1vr, mm, udt, 9(9)10(10)10(12) 12(12)
vr, udt, mm, 1vr, mm, udt, 0(0)0(0)0(0)0(1) vr, 
mm, 7(7)7(7)8(8)9(9)vr, (se mønsterdiagram) 
mm, 4r (stolpe).

VIGTIGT: Ved de små størrelser vil der først 
være m nok til mønstret når der er lavet udt.

6.p: (vr-s): 4r, 9r (se mønsterdiagram), strik 
ret over alle m til der er 13 m tilbage på p, 
9r (se mønsterdiagram), 4r.

Herefter gentages 5. og 6. p til der er taget ud 
i alt 11(13)14(16)18(19)21(22) gange. 

Der er nu 150(166)176(192)212(224)244
(256)m på pinden. 
Lad nu m til ærmerne hvile, der skal være  
31(35)38(42)46(50)54(56)m til hver ærme.

Krop

På næste omg slås der 6(6)6(6)6(6)6(6) nye 
m op i hvert ærmegab og der fortsættes 
i vr (vr-s udaf) 
Der fortsættes med mønsterdiagrammet over 
de 18 m (9m på hver forstykke), r over de 4 
første m og de sidste 4m (stolpe).
Når arbejdet måler 26(28)30(33)35(37)40(43)
cm målt fra skulderen ved halshuld og ned 
(du får det pæneste resultat hvis du hvis 
næste p i mønstret er p 9 eller 13). 
Strikkes næste p (fra ret-s) således:

1.p: r.
2.p: r.
3.p: r.
4.p: r.
5.p: luk løst af i ret.

Korte ærmer

Ærmerne strikkes rundt i glatstrik (alle m vr). 
Flyt de 31(35)38(42)46(50)54(56)m til første 
ærme over på strømpepinde nr 4.
Strik en omg vr og slå 6(6)6(6)6(6)6(6) nye m 
op i ærmegabet i forlængelse af omg. Sæt en 
mm i midten af ærmegabet. 
Fortsæt i glatstrik (vr) samtidig med, at der 
tages ind på hver 5(5)5(5)6(6)6(6). omg på 
følgende måde: mm, strik 1vr, 2vr sm, strik vr 
til der er 3m tilbage før mm, 1vr løs af,1vr, løft 
den løse m over, 1vr.
Tag ind i alt 3 gange. 
Efter sidste indtagning strikkes 
2(2)2(2)3(3)3(3) omg. 
Luk løst af på næste omg. 

Strik ærme nr to på samme måde.
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Lange ærmer

Flyt de 31(35)38(42)46(50)54(56)m til første 
ærme over på strømpepinde nr 4.
Strik en omg vr og slå 6(6)6(6)6(6)6(6) nye m 
op i ærmegabet i forlængelse af omg. Sæt et 
mm i midten af ærmegabet. 
Fortsæt i glatstrik (vr)samtidig med, at der 
tages ind på hver 6. omg på følgende måde: 
mm, strik 1vr, 2vr sm, strik vr til der er 3m 
tilbage før mm, 1vr løs af,1vr, løft den løse m 
over, 1vr,
Tag ind i alt 6(6)6(8)8(9)9(9)gange = 
12(12)12(16)16(18)18(18)m taget ind. 
Strik herefter til den indre længde af ærmet 
måler 16(17)18(19)21(23)27(29)cm eller 
ønsket længde.
På næste omg lukkes løst af i vr.

Strik ærme nr to på samme måde.

Montering

Hæft ender og sy knapper i.

Mønsterdiagram

 
 

 
 
 r på ret-s, vr på vr-s.

 vr på ret-s, r på vr-s.

 Bobbel: tag 5m op i m ved at strikke  
 ret en gang forfra of en gang bagfra i  
 m, fortsæt til du har 5m.
 Vend arbejdet strik vr i de 5 m.
 Vend igen arbejdet og strik de 5 m r  
 hvorefter de 4 sidste m løftes over den  
 første m.  

Gentag p 3-12 for str 3 mdr (6 mdr) 9 mdr
(12 mdr) 18 mdr.

Gentag p 3-14 for str (2år) 3-4 år (5-6 år)

OPSKRIFT
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Tak fordi du valgte at strikke en af mine opskrifter.

Opskriften er kun til privat brug. Jeg vil derfor sætte stor pris på at du ikke kopiere/
videresælger eller omfordeler, samtidig må salg af produkter lavet efter opskriften 
heller ikke finde sted.

Jeg vil meget gerne se din kreation, så har du lyst til at dele den med mig og an-
dre på Instagram, må du meget gerne bruge følgende hashtags #dagmarcardigan, 
#knitrexen og tagge mig @knitrexen på dine billeder.

Du er også meget velkommen til at følge mine strikkerier på Instagram @knitrexen
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