
KNIT

SOFUS CARDIGAN
Design: Britt Rexen



INFO

Størrelse:  9-12 mdr. (1-2 år) 2-3 år (3-4 år) 4-5 år (5-6 år) 6-7 år
Bredde:     26 (27) 29 (30) 31 (32) 33 cm 
Ca. længde:    29 (31) 33 (35) 37 (39) 41 cm

Vejledende pind:  Rundpind eller strømpepinde nr. 3.5 mm, eller den p du skal bruge for at  
   opnå strikkefastheden.

Strikkefasthed:  Glatstrik i Drops cotton merino på pind 3,5: 23m = 10cm

Materialer:  200 (200) 200 (250) 250 (300) 300 gram Drops cotton merion.
   6 knapper

Forkortelser  r = ret
   vr = vrang
   p = pind
   m = maske(r)
   omg = omgang(e)
   mm = maskemakør
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BÆRESTYKKE

Slå 68 (72) 76 (80) 84 (88) 92 m op på p 
3,5 mm
Strik 4 pinde rib (1 r, 1 vr) frem og tilbage, 
dog skal første m på alle pinde strikkes r 
(kantmaske). 
På næste p strikkes der vr over alle m 
samtidig med at der placeres mm således: 
10 (11) 11 (12) 13 (13) 14 m r
(venstre for stykke), mm, 1r, mm, 10 (10) 12 
(12) 12 (14) 14 m r (venstre ærme), mm, 1r, 
mm, 24 (26) 26 (28) 30 (30) 31 m r
(bagstykke), mm, 1r, mm,10 (10) 12 (12) 12 
(14) 14 m r (højre ærme), mm, 1r, mm, 10 
(11) 11 (12) 13 (13) 14 m r (højre for stykke).

Nu påbegyndes mønsterstrik 1. p over ærme 
m, samtidig med raglanudtagning fortages 
således:
lænken på hver side af m mellem mm 
strikkes drejet r.
Strik kun raglanudtagninger på retsiden i alt 
15 (16) 17 (18) 19 (20) 21 gange (= 188 (200) 
212 (224) 236 (248) 255 m).
Lad ærmemaskerne hvile og fortsæt med 
kroppen.

KROP 

M mellem mm skal indgå i kroppe.
Slå 6 m op under hvert ærmegab.
Dette giver i alt 120 (128) 132 (140) 148 
(152) 161 m). 
Strik frem og tilbage i glatstrik (ret på retsid-
en, vr på vrangsiden) indtil arbejdet måler 29 
(31) 33 (35) 37 (39) 41 cm (målt fra halshul 
ved skulderen og ned). 
Strik herefter 4 p rib (1 r, 1 vr) (strik fortsat 
kantmasker r). 
Luk løst af.

ÆRMER

Sæt ærmemaskerne på strømpepinde. 
Slå 6 m op under hvert ærmegab 

Dette giver i alt 46 (48) 52 (54) 56 (60) 59 m.
placer samtidig en mm midt under ærmet 
(3 af de ny opslået m på hver side)

Strik rundt i glatstrik samtidig med at du 
fortsat strikker mønsterstrik over de 16          
mønster m.
Samtidig med at der undervejs strikkes 2 r 
sm efter mm på omg og 2 r dr sm inden mm 
på omg. 
Gentag i alt 6 (6) 6 (6) 7 (8) 8 gange med ca. 
2,5 (3) 3 (3,5) 3 (3) 3,5 cm i mellem.
Du har nu 34 (36) 40 (42) 42 (44) 43 m på p.
Fortsæt til ærmet måler 19 (21) 23 (26) 28 
(30) 32 cm
Strik nu 4 omg rib (1 r, 1 vr). 
Luk løst af og strik ærme nr to på samme 
måde.

OPSKRIFT
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 r på retsiden, vr på vrangsiden
 
 Flyt en m på hvile p bag arbejdet,  
 1r, strik m fra hvile p r. 

 Flyt en m på hvile p foran arbejdet,  
 1r, strik m fra hvile p r. 

Start her for str 2-3 år, 3-4 år og 4-5 år.
Start her for str 5-6 år og 6-7 år.

Start her for str 2-3 år, 3-4 år og 4-5 år.



FORKANT

Saml 72 (77) 82 (87) 92 (97) 102 m op langs 
forkanten på begge sider. 
På venstre side strikkes 5 p rib (1 r, 1 vr), luk 
herefter løst af (r over r og vr over vr).

Højre forkant strikkes på samme måde, men 
på 3. p (vrangsiden) strikkes 6 knaphuller 
således:   
 2 m som m viser, 2 vr sm, slå om p, 11 (12) 
13 (14) 15 (16) 17 m som m viser, 2 vr sm, 
slå om p] 5 gange, 3 m som m viser

MONTERING

Hæft ender, sy sammen under ærmegabet og 
sy de 6 knapper i.

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 andre 
på Instagram, må du meget gerne bruge følgende hashtags #Sofuscardigan, 
#knitrexen og tagge mig @brexen på dine billeder.

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


