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VEILEDNING Junior cardigan i Pure Sock

Strikkefasthet:
19 m x 26 omg glattstrikking på de 
tykke pinnene = 10 cm

Strikketeknikker:
Vrangbord: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta *–*. 
På vrangsiden strikkes en rett maske 
over en rett maske og en vrang over 
en vrang maske.
Glattstrikking: Strikk rette masker på 
retten og vrange masker på vrangen.

Bakstykke
Legg opp 64(68)72(76)80 m på de 
tynne pinnene. Strikk vrangbord til den 
måler 3 cm. Bytt til de tykke pinnene 
og strikk glattstrikking.
Når arbeidet måler 23(25)27(30)33 
cm, fell av til ermehull i begge sid
er på annenhver omg 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 ermehullet måler 12(13)13(14)15 cm, 
fell av til halsringning på den vrange 
omgangen 20(20)22(22)22 m midt bak 
og strikk ut hele omgangen. La det 
stå igjen m til venstre og strikk høyre 
skulder først. Fell av ytterligere 1x2 m 
ved halsringningen.
Når ermehullet måler 13(14)15(16)17 cm, 
fell av 15(16)16(17)18 m til skulder. Strikk 
den andre skulderen på samme måte.

Venstre forstykke
Legg opp 30(32)34(36)38 m på de 
tynne pinnene og strikk vrangbord 
til den måler 3 cm. Bytt til de tykke 
pinnene og strikk glattstrikking.
Når arbeidet måler 23(25)27(30)33 cm, 
fell av til ermehull i høyre side på an
nenhver omg 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 ermehullet måler 8(9)9(10)11 cm, 
flytt 1x5(5)6(6)6 m i kanten foran  
(= venstre side) f.eks. på en tråd til 
halsringning. Fell 1x3 m og 2x1 m på 
annenhver omg.
Når ermehullet måler 13(14)15(16)17 cm, 
fell av 15(16)16(17)18 m til skulder.

Høyre forstykke
Strikk som venstre forstykke, men 
speilvendt.

Ermer
Legg opp 38(42)42(44)46 m på de 
tynne pinnene og strikk vrangbord 
til den måler 3 cm. Bytt til de tykke 
pinnene og strikk glattstrikking.

Størrelse
98(110)122(134)146 cm

Størrelse ferdig plagg
omkrets 66(70)74(78)82 cm
plaggets lengde 36(39)42(46)50 cm
underemslengde 24(27)31(35)40 cm

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

Tilbehør
Pinner nr. 3 og 4 eller følg strikkefastheten.
Tilbehør 5(5)5(6)6 knapper



Når arbeidet måler 12(13)11(10)10 cm, øk 1 m i 
begge sider. Gjenta økingene med 6(7)5(5)5 
cm mellomrom ytterligere 1(1)3(4)5 ganger = 
42(46)50(54)58 m.
Når arbeidet måler 24(27)31(35)40 cm, fell av i 
begge sider på annenhver omg 1x3(3)4(4)4 m, 
2x2(2)3(3)3 m, 5(6)7(8)9x1 m og 1x2 m. Fell av rest
en av m.
Strikk det andre ermet på samme måte.

Montering
Legg ut delene på et jevnt underlag med 
vrangen opp, fukt ved å spraye og la tørke.
Sy skuldersømmene. Sy sammen ermesømmene 
og sidesømmene. Sy fast ermene i ermehullet.
Halsringningens vrangbord: Plukk opp m som er 
flyttet på tråder ved halsringningen på de tynne 
pinnene og plukk dessuten m på rettsiden slik at 
det er totalt 67(69)71(71)71 m i arbeidet. Begynn 
å strikke vrangbord fra vrangen ved å strikke 1 r. 
Når vrangborden måler 3 cm, fell av fra vrangen 
med rette m.
Knappestolper: Plukk opp m først langs kanten 
på det venstre forstykket og rundt halsringnin
gens vrangbord på de tynne pinnene slik at  
du alltid lar være å plukke opp en m på hver  
4. omg. Strikk vrangbord over disse m til vrang
borden måler 3 cm og fell av med vrangbord
strikking. Plukk deretter opp m langs kanten på 
det høyre forstykkets kant på samme måte og 
strikk først vrangbord til vrangborden måler 1 
cm. Lag deretter 5(5)6(6)6 knappehull slik at den 
nederste havner 2 cm fra falden, det øverste 
i midten av halsringningens vrangbord og de 
øvrige med jevne mellomrom. Strikk til vrang
borden måler 3 cm og fell av med vrangbord
strikking.
Sy fast knappene.


