
CARDIGAN I RETSTRIK
Størrelse: (S) M (L) XL   
Modellens overvidde: (92) 102 (112) 122 cm
Hel længde: (62) 63 (64) 65 cm
Garn: Sarah by Permin, fv. 883605 ml. grå 
Garnforbrug: (6) 6 (7) 8 ngl.

Pinde:  Rundpind (40 cm), + strømpepinde nr. 3 mm.
  Rundpind (100 cm), + strømpepinde nr. 3½ mm.
  Strik kroppen frem og tilbage på rundpind
Strikkefasthed: Retstrik pind nr. 3½: 22 m x 46 p. Glatstrikning pind nr. 3: 26 m x 36 p = 10 x 10 cm.

Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.
r=ret, vr=vrang, dr=drejet, m=maske, omg=omgange, indt = indtagninger, arb=arbejdet

Kantm: De 2 yderste kantmasker på hver vrangpind, tages vrang løst af med garnet foran arbejdet. På retsiden strikkes de 2 kantmasker ret.
Retstrik: r på alle p. 
Glatstrikning: r på retsiden, vr på vrangsiden. Omvendt glatstrikning: vr på retsiden, r på vrangsiden. (’normal’ vrangside = retside på ærmerne)

Kroppen: Slå (202) 224 (246) 268 m op på pind 3½ og strik retstrik og kantm som beskrevet ovenfor. Sæt sidesømsmarkør efter (50) 56 (61) 
67 m og efter (152) 168 (185) 201 m, talt fra pindens start. Når arb fra nederste kant måler (46) 44 (42) 40 cm lukkes 5 m af på hver side af 
sidesømsmarkeringerne. = 10 m i alt i hver side. Fortsæt i retstrik og med kantm både midt for og ved raglan indt. 

Raglan indt på venstre forstykke: 
1. p fra retten: Strik 2 kantm, strik 2 m sammen, strik ret til der 2 m tilbage på pinden, strik 2 kantm. 
2. p fra vrangen: Strik 2 kantm, strik ret til der er 2 m tilbage på pinden, strik de 2 kantm. 
3. p fra retten: Strik 2 kantm, strik ret til der 2 m tilbage på pinden, strik 2 kantm.
4. p fra vrangen: Strik 2 kantm, strik ret til der er 4 m tilbage på p, strik 2 sammen, strik 2 kantm. 
5. p fra retten: Strik 2 kantm, strik ret til der 2 m tilbage på pinden, strik 2 kantm.
6. p fra vrangen: Strik 2 kantm, strik ret til der er 4 m tilbage på p, strik 2 sammen, strik 2 kantm.
7. p fra retten: Strik 2 kantm, strik ret til der 2 m tilbage på pinden, strik 2 kantm.
8. p fra vrangen: Strik 2 kantm, strik ret til der er 2 m tilbage på pinden, strik de 2 kantm
Gentag p 1-8 til der er 4 m på pinden. Strik 2 kantm, strik 2 m sammen = 3 m på pinden. Strik 1 kantm, strik 2 m sammen= 2 m på pinden. Strik de 
sidste 2 m sammen. Træk garnet gennem den sidste m. 
OBS. Halsudskæringen strikkes samtidig.
Halsudskæringen på venstre forstykke: Når arb fra nederste kant måler (59) 60 (60) 61 cm startes indt fra vrangen og på hver 2. pind lukkes af 
for (7,4,4,1,1,1) 8,4,4,1,1,1,1 (8,3,3,3,1,1,1,1) 9,3,3,3,1,1,1,1 m. Strik lige op, samtidig med raglan indt. Træk garnet gennem den sidste m på pinden. 
Strik Højre forstykke magen til blot spejlvendt.
Raglan indt på bagstykket:
1. p fra retten: Strik 2 kantm, strik 2 m sammen, strik ret til der 4 m tilbage, strik 2 m sammen, strik 2 kantm. 
2. p fra vrangen: Strik 2 kantm, strik ret til der er 2 m tilbage på pinden, strik de 2 kantm. 
3. p fra retten: Strik 2 kantm, strik ret til der er 2 m tilbage på pinden, strik de 2 kantm. 
4. p fra vrangen: Strik 2 kantm, strik 2 m sammen, strik ret til der 4 m tilbage, strik 2 m sammen, strik 2 kantm. 
5. p fra retten: Strik 2 kantm, strik ret til der er 2 m tilbage på pinden, strik de 2 kantm.
6. p fra vrangen: Strik 2 kantm, strik 2 m sammen, strik til der 4 m tilbage, strik 2 m sammen, strik 2 kantm.
7. p fra retten: Strik 2 kantm, strik ret til der er 2 m tilbage på pinden, strik de 2 kantm.
8. p fra vrangen: Strik 2 kantm, strik ret til der er 2 m tilbage på pinden, strik de 2 kantm.
Gentag p 1-8. OBS. Halsudskæringen strikkes samtidig.
Halsudskæringen på bagstykket: Når der mangler 6 p på arb ift forstykket lukkes de midterste (10) 14 (14) 18 m af. Fortsæt raglan indt på 
venstre bagstykke samtidig med at der yderligere på hver 2. p lukkes af for (4,2) 5,2 (5,2) 5,3 til halsudskæring. Luk de resterende m af. Strik det 
andet bagstykke magen til blot spejlvendt. 

Ærme: Slå (62) 64 (68) 72 m op på pind nr. 3½. Strik 10 cm retstrik samtidig med at der på hver (13.) 11. (9.) 7. p tages 1 m ud i beg af p og 1 m ud i 
slutningen af pinden. Skift til pind 3 efter de 10 cm, saml arb og strik glatstrikning. Skift til rundpind når m kan være på den. Fortsæt udtagningerne 
under ærmet til der er (84) 90 (98) 106 m på pinden, herefter strikkes lige op til arb fra nederste kant måler (42) 41 (40) 39 cm.
Luk af til ærmegab for 10 m under ærmet. Vend arb og fortsæt frem og tilbage på pinden med omvendt glatstrikning. (normal vrangside = retside)
Raglan indt på ærmet: Fra retten og på hver 2. p strikkes 2 kantm, 2 r sammen, strik omvendt glatstrikning til der er 4 m tilbage på p, 2 dr r 
sammen, 2 kantm. Fortsæt med raglan indt til der er 8 m tilbage på pinden. Strik 2 kantm, strik 2 r sammen, strik 2 dr sammen, strik 2 kantm = 
6 m på pinden. Strik 1 kantm, strik 2 r sammen, strik 2 dr sammen, strik 1 kantm = 4 m på pinden. Strik 2 r sammen, strik 2 dr sammen = 2 m på 
pinden. Strik 2 r sammen = 1 m på pinden. Bryd garnet og træk det gennem m. 

Montering: Hæft alle ender. Sy ærmeborten sammen. Sy raglanærmerne sammen fra retten og gennem den ene kantm, således at der bliver en 
synlig kant langs raglan indt. 
Halsudskæringen: Saml ca. (94) 102 (110) 118 m op i halskanten på pind nr. 3. Strik 4 omg glatstrikning. Luk alle m løst af.
Design og opskrift: Kirsten Nyboe



CARDIGAN I RÄTSTICKNING
Storlek: (S) M (L) XL   
Modellens bröstvidd: (92) 102 (112) 122 cm
Hel längd: (62) 63 (64) 65 cm
Garn: Sarah by Permin, fg. 883605 ml. grå 
Garnåtgång: (6) 6 (7) 8 nyst.

Stickor: Rundsticka (40 cm), + strumpstickor 3 mm.
Rundsticka (100 cm), + strumpstickor 3½ mm.
Sticka kroppen fram och tillbaka på rundstickan

Masktätheten: Rätstickning stickor 3½: 22 m x 46 v. Slätstickning stickor 3: 26 m x 36 v = 10 x 10 cm.
Masktätheten bör hållas, annars får inte arb. de angivna måtten.

rm=rät, am=avig, vr=vriden, m=maska, v=varv, minskn = minskning, arb=arbetet

Kantm: De 2 yttersta kantmaskorna på varje avigt varv lyfts aviga med garnet framför arbetet. På rätsidan stickas de 2 kantmaskorna räta.
Rätstickning: rm på alla v. 
Slätstickning: rm på rätsidan, am på avigsidan. Avigvänd slätstickning: am på rätsidan, rm på avigsidan. (’normal’ avigsida = rätsidan på 
ärmarna)

Kroppen: Lägg upp (202) 224 (246) 268 m på stickor 3½ och sticka rätstickning och kantm som beskrivits ovanför. Sätt sidsömsmarkör efter (50) 
56 (61) 67 m och efter (152) 168 (185) 201 m räknat från början. När arb från nedersta kanten mäter (46) 44 (42) 40 cm avmaskas 5 m på var sida om 
sidsömsmarkeringarna = 10 m totalt i var sida. Fortsätt i rätstickning och med kantm både mitt fram och vid raglan minsk. 

Raglan minsk på vänster framstycke: 
1.v från rätsidan: Sticka 2 kantm, 2 m tillsammans, rm tills 2 m är kvar på stickan, 2 kantm.
2.v från avigsidan: Sticka 2 kantm, rm tills 2 m är kvar på stickan, 2 kantm.
3.v från rätsidan: Sticka 2 kantm, rm tills 2 m är kvar på stickan, 2 kantm.
4.v från avigsidan: Sticka 2 kantm, rm tills 4 m är kvar på stickan, sticka 2 m tillsammans, 2 kantm.
5.v från rätsidan: Sticka 2 kantm, rm tills 2 m är kvar på stickan, 2 kantm.
6.v från avigsidan: Sticka 2 kantm, rm tills 4 m är kvar på stickan, sticka 2 m tillsammans, 2 kantm.
7.v från rätsidan: Sticka 2 kantm, rm tills 2 m är kvar på stickan, 2 kantm.
8.v från avigsidan: Sticka 2 kantm, rm tills 2 m är kvar på stickan, 2 kantm.
Upprepa v 1-8 tills det är 4 m kvar på stickan. Sticka 2 kantm, 2 m tillsammans = 3 m kvar på stickan. Sticka 1 kantm, 2 m tillsammans = 2 m kvar 
på stickan. Sticka de 2 sista m tillsammans. Tag av garnet och drag det genom m. 
OBS! Detta görs samtidigt som halsringningen stickas.
Halsringning på vänster framstycke: När arb från nedersta kanten mäter (59) 60 (60) 61 cm börjar minsk från avigsidan på vartannat v med 
(7,4,4,1,1,1) 8,4,4,1,1,1,1 (8,3,3,3,1,1,1,1) 9,3,3,3,1,1,1,1 m. Sticka rakt upp, samtidigt med raglan minskn. Drag garnet genom den sista m på 
stickan. Sticka Höger framstycke  likadant men spegelvänt.

Raglan minsk på bakstycket:
1.v från rätsidan: Sticka 2 kantm, 2 m tillsammans, rm tills 4 m är kvar på stickan, 2 m tillsammans, 2 kantm.
2.v från avigsidan: Sticka 2 kantm, rm tills 2 m är kvar på stickan, 2 kantm.
3.v från rätsidan: Sticka 2 kantm, rm tills 2 m är kvar på stickan, 2 kantm.
4.v från avigsidan: Sticka 2 kantm, 2 m tillsammans, rm tills 4 m är kvar på stickan, sticka 2 m tillsammans, 2 kantm.
5.v från rätsidan: Sticka 2 kantm, rm tills 2 m är kvar på stickan, 2 kantm.
6.v från avigsidan: Sticka 2 kantm, 2 m tillsammans, rm tills 4 m är kvar på stickan, 2 m tillsammans, 2 kantm.
7.v från rätsidan: Sticka 2 kantm, rm tills 2 m är kvar på stickan, 2 kantm.
8.v från avigsidan: Sticka 2 kantm, rm tills det är 2 m kvar på stickan, 2 kantm.
Upprepa v 1-8. OBS! Halsringningen stickas samtidigt.
Halsringningen på bakstycket: När arbetet är 6 varv kortare än framstycket avmaskas de mittersta (10) 14 (14) 18 m. Fortsätt med 
raglanminskningar (skrivs i ett ord) på vänster bakstycke samtidigt som det på vartannat v avmaskas (4,2) 5,2 (5,2) 5,3 för halsringningen. 
Avmaska de resterande m. Sticka nu högersidan likadant fast spegelvänt.

Ärmar: Lägg upp (62) 64 (68) 72 m på stickor 3½. Sticka 10 cm rätstickning samtidigt med att det på vart (13:e) 11:e (9:e) 7:e v ökas 1 m i början av v 
och 1 m i slutet av v. Byt till stickor 3 efter de 10 cm, slut arb till en ring och sticka slätstickning. Byt till rundsticka när m får plats på den. Fortsätt öka 
under ärmen till det är (84) 90 (98) 106 m på stickan, därefter stickas rakt upp till arb från nedersta kanten mäter (42) 41 (40) 39 cm.
Maska av för ärmhålet med 10 m under ärmen. Vänd arb och fortsätt sticka fram och tillbaka på stickorna med avigvänd slätstickning (normal 
avigsida = rätsida)
Raglan minsk på ärmen: Från rätsidan och på vartannat v stickas 2 kantm, 2 rm tillsammans, sticka avigvänd slätstickning till det är 4 m kvar på 
v, 2 vr rm tillsammans, 2 kantm. Fortsätt med raglan minskn tills det är 8 m kvar på stickan. Sticka 2 kantm, 2 rm tillsammans, 2 vr rm tillsammans, 
2 kantm = 6 m kvar på stickan. Sticka 1 kantm, 2 rm tillsammans, 2 vr rm tillsammans, 1 kantm = 4 m kvar på stickan. Sticka 2 rm tillsammans, 2 vr 
rm tillsammans = 2 m på stickan. Sticka 2 rm m tilsammans = 1 m på stickan. Drag garnet genom den sista m på stickan.

Montering: Fäst alla lösa trådar. Sy ihop ärmbården. Sy ihop raglanärmarna från rätsidan och genom den ena kantm, så att det blir en synlig kant 
utmed raglan minskn. 
Halsringning: Plocka upp ca. (94) 102 (110) 118 m i halsringningen med stickor 3. Sticka 4 v slätstickning. Maska av alla m löst.
Design och beskrivning: Kirsten Nyboe


