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INSTRUKTION Junior Cardigan i Pure Sock

Strikkefasthed:
19 m x 26 p glatstrik på de grovere  
p = 10 cm

Forklaring:
Ribstrik: Strik *1 r, 1 vr*, gentag *–*.  
På vrangen strikkes 1 r over 1 r maske og 
1 vr over 1 vr maske.
Glatstrik: strik r masker på retsiden og vr 
masker på vrangsiden.

Rygstykke
Slå 64(68)72(76)80 m op på de tynde  
p. Strik ribstrik indtil ribben måler 3 cm. 
Skift til de grovere p og strik glatstrik.
Når arbejdet måler 23(25)27(30)33 cm 
lukkes af til ærmegab i begge sider på 
hver anden p 1x3(3)3(4)4 m, 0(1)1(1)1x2 m 
og 2(1)2(2)3x1 m = 54(56)58(60)62 m.

Når ærmegabet måler 12(13)13(14)15 cm 
lukkes 20(20)22(22)22 m af på vrangsid
en midt bagtil og der strikkes hele omg 
ud. Luk endnu 1x2 m af ved halsud
skæringen. 
Når ærmegabet måler 13(14)15(16)17 cm 
lukkes 15(16)16(17)18 m af til skulderen. Den  
anden skulder strikkes på samme måde.

Venstre forstykke
Slå 30(32)34(36)38 m op på de tynde  
p og strik ribstrik indtil ribben måler 3 cm.  
Skift til de grovere p og strik glatstrik.
Når arb måler 23(25)27(30)33 cm lukkes 
af til ærmegab i højre side på hver 
anden p 1x3(3)3(4)4 m, 0(1)1(1)1x2 m og 
2(1)2(2)3x1 m = 25(26)27(28)29 m.
Når ærmegabet måler 8(9)9(10)11 cm 
flyttes 1x5(5)6(6)6 m i forkanten (= venstre 
kant) over på en fx en tråd til halsud
skæringen. Tag 1x3 m og 2x1 m ind på 
hver anden p.
Når ærmegabet måler 13(14)15(16)17 cm 
lukkes 15(16)16(17)18 m af til skulderen.

Højre forstykke
Strikkes som det venstre, bare spejlvendt.

Ærmer
Slå 38(42)42(44)46 m op på de tynde p 
og strik ribstrik indtil ribben måler 3 cm. 
Skift til de grovere p og strik glatstrik. 
Når arb måler 12(13)11(10)10 cm tages 
1 m ud i begge sider. Gentag udtag
ningerne med 6(7)5(5)5 cm mellem rum  
yderligere 1(1)3(4)5 gange = 
42(46)50(54)58 m.

Størrelse 
98(110)122(134)146 cm

Færdige mål
omkreds 66(70)74(78)82 cm
arbejdets længde 36(39)42(46)50 cm
ærmernes indv længde 24(27)31(35)40 cm

Garnforbrug
Pure Sock  250(300)300(350)400 g

Tilbehør
Pinde nr. 3 og 4 eller efter ønske.
Tilbehør 5(5)5(6)6 knapper



Når arb måler 24(27)31(35)40 cm lukkes af i begge 
sider på hver anden p 1x3(3)4(4)4 m, 2x2(2)3(3)3 m, 
5(6)7(8)9x1 m og 1x2 m. Resten af m lukkes af.
Det andet ærme strikkes på samme måde.

Montering
Læg delene ud på fx et bord, med vrangsiden op. 
Fugt let med en sprayflaske og lad tørre. 
Sy skuldersømmene. Sy ærmesømme og sidesøm
mene. Sy ærmerne fast i ærmegabene.
Halskantens rib: Saml de m op, der blev flyttet til en 
tråd, på de tynde p og saml m op fra retsiden, så 
der i alt er 67(69)71(71)71 m på arb. Start med ribstrik 
på vrangsiden ved at strikke 1 r. Når ribben måler  
3 cm lukkes af på vrangsiden med r.
Knapkant: Saml først m op i venstre forstykkes kant 
og rundt om halskantens rib på de tynde p, så du 
hele tiden springer en m over ved hver 4. p. Strik 
ribstrik på disse m indtil ribben måler 3 cm og luk 
af med ribstrik. Saml derefter m i det højre forstyk
kes kant på samme måde og strik først ribstrik indtil 
ribben måler 1 cm. Lav derefter 5(5)6(6)6 knaphuller 
så det nederste hul sidder 2 cm fra den nederste 
kant, det øverste midt i halskanten og de øvrige med 
jævne mellemrum. Strik til ribben måler 3 cm og luk 
af med ribstrik.
Sy knapperne fast.


