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LOOSE CARDIGAN I RETSTRIK
Størrelse: (6) 8 (10) 12 år
Modellens overvidde, ca.: (76) 83 (88)   95   cm
Modellens vingefang: (104) 114 (126) 140 cm
Hel længde: (50) 53 (57) 62 cm 

Garn:  Sarah by Permin, fv. 883604, lys grå 
Garnforbrug: (3) 4 (4) 5 ngl 
Garn:  Angel by Permin, fv. 884110, sort 
Garnforbrug: (3) 4 (4) 5 ngl 

Pinde: Rundpind 5 mm (60 ell. 80 cm).

Strikkefasthed: 17 m x 34 p retstrik med én tråd af hver på p 5 = 10 x 10 cm.
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb. ellers ikke får de anførte mål.

r=ret, vr=vrang, dr=drejet, p=pinde, m=maske, sm=sammen

Forkanter, de første 3 m og de sidste 3 m på p:
På retsiden: 1 r, 1 m løftes løs af med garnet ind mod dig selv, 1 r.
På vrangsiden:  1 m løftes løs af med garnet ind mod dig selv, 1 r, 1 m løftes løs af med garnet ind mod dig selv.

Modellen strikkes frem og tilbage i tre dele der syes sammen til sidst. Hele arbejdet strikkes med 2 tråde – én i hver kvalitet. 

Krop: Slå (132) 144 (152) 164 m op over 2 pinde med 1 tråd Sarah + 1 tråd Angel. VIGTIGT: Langs hele kroppen strikkes forkanter over de første og sidste 
3 m, se beskrivelse ovenfor. 
Indenfor kantmaskerne strikkes uelastisk rib efter diagram, bemærk at første p er på arbejdets vrangside. Strik (8) 8 (10) 10 cm lige op. Skift til retstrik, 
stadig med 3 kantmasker i hver side. Strik lige op til arbejdet måler (36) 38 (41) 45 cm i alt, slut med en p på arbejdets vrangside. Arbejdet deles nu i ryg 
og forstykker, der strikkes færdige hver for sig.

Højre forstykke: Forstykket strikkes over de første (34) 37 (39) 42 m. Fortsæt i retstrik med de 3 m til forkant. Strik (6) 7 (6) 7 cm lige op, slut med en p 
på arbejdets retside. Skift til uelastisk rib efter diagram, stadig med de 3 kantmasker, bemærk at der er forskellige startpunkter for de enkelte størrelser. 
Strik (8) 8 (10) 10 cm lige op. Luk lidt løst af samtidig med at hhv. de 2 første og de 2 sidste m på p strikkes sammen. 
  
Venstre forstykke: Strikkes som højre forstykke, blot spejlvendt – det vil sige, at forkanten udgøres af de SIDSTE 3 m set fra retsiden. Når der skiftes 
til rib med start på en vrangsidepind, er det samme startpunkt i diagrammet for alle størrelser. 

Ryg: Ryggen strikkes over de resterende (64) 70 (74) 80 m. Fortsæt i retstrik over alle masker. Strik (6) 7 (6) 7 cm lige op, slut med en p på arbejdets 
retside. Skift til uelastisk rib efter diagram, bemærk at der er forskellige startpunkter for de enkelte størrelser. Strik (8) 8 (10) 10 cm lige op. Luk lidt løst 
af samtidig med at hhv. de 2 første og de 2 sidste m på p strikkes sammen. Markér de midterste (28) 30 (32) 34 m, dette er halsudskæringen.

Ærmer: Slå (30) 30 (34) 34 m op over 2 pinde med 1 tråd Sarah + 1 tråd Angel Strik 11 p uelastisk rib efter diagram, bemærk at første p er på arbejdets 
vrangside. 

På næste p tages 2 m ud ved at slå om hhv. efter første maske og før sidste maske – på efterfølgende p strikkes omslagene dr r eller dr vr som det 
passer ind i ribben. Gentag udtagningerne på hver (11.) 11. (12.) 12. p til der er taget ud i alt (9) 10 (10) 12 gange. SAMTIDIG, når der er strikket (8) 8 
(10) 10 cm rib, skiftes til retstrik. 
Der er nu (48) 50 (54) 58 m på p. Strik lige op til arbejdet måler 33 (36) 41 (46) cm og luk herefter alle masker lidt løst af. 

Strik det andet ærme magen til. 

Montering: Alle sømme bør sys med madrassting fra retten. Sy skuldersømmene og ærmesømmene og sy ærmerne i. Hæft ender. 

Design og opskrift: Ninette Hartwich
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LÖS OCH LEDIG CARDIGAN I RÄTSTICKNING
Storlek: (6) 8 (10) 12 år
Modellens bröstvidd, ca: (76) 83 (88)   95   cm
Modellens vingfång: (104) 114 (126) 140 cm
Hel längd: (50) 53 (57) 62 cm 

Garn:  Sarah by Permin, fg. 883604, ljusgrå 
Garnåtgång: (3) 4 (4) 5 nystan 
Garn:  Angel by Permin, fg. 884110, svart 
Garnåtgång: (3) 4 (4) 5 nystan

Stickor: Rundsticka 5 mm (60 eller 80 cm).

Masktäthet: 17 m x 34 v rätstickning med en tråd av varje på st 5 = 10 x 10 cm.
 Masktätheten bör hållas, annars får inte arb. de angivna måtten.

rm=rät, am=avig, vr=vriden, v=varv, st=sticka, m=maska, tills=tillsammans  

Framkanter, de första 3 m och de sista 3 m på st:
På rätsidan: 1 rm, lyft 1 m med garnet in mot dig själv, 1 rm.
På avigsidan:  Lyft 1 m med garnet in mot dig själv, 1 rm, lyft 1 m med garnet in mot dig själv.

Modellen stickas fram och tillbaka i tre delar och sys ihop till sist. Hela arbetet stickas med 2 trådar – en av varje kvalitet. 

Fram/bakstycke: Lägg upp (132) 144 (152) 164 m på 2 stickor med 1 tråd Sarah + 1 tråd Angel. VIKTIGT: Utmed hela plagget stickas framkanter över 
de första och sista 3 m, se beskrivningen ovanför. 
Innanför kantmaskorna stickas oelastisk resår enligt diagrammet, observera att första v är arbetets avigsida. Sticka (8) 8 (10) 10 cm rakt upp. Byt till 
rätstickning, fortfarande med 3 kantmaskor i var sida. Sticka rakt upp till arbetet mäter (36) 38 (41) 45 cm totalt, sluta med ett v från arbetets avigsida. 
Arbetet delas nu i bak- och framstycke, och stickas färdigt var för sig.

Höger framstycke: Framstycket stickas över de första (34) 37 (39) 42 m. Fortsätt i rätstickning med de 3 m till framkant. Sticka (6) 7 (6) 7 cm rakt 
upp, sluta med ett v på arbetets rätsida. Byt till oelastisk resår enligt diagrammet, fortfarande med de 3 kantmaskorna, observera att det är olika 
startpunkter för de enskilda storlekarna. Sticka (8) 8 (10) 10 cm rakt upp. Maska av lite löst samtidigt som de 2 första och de 2 sista m stickas tills. 
  
Vänster framstycke: Stickas som höger framstycke, men spegelvänt – det vill säga, att framkanten utgörs av de SISTA 3 m sett från rätsidan. När det 
byts till resår med början på ett v från avigsidan, är det samma startpunkt i diagrammet för alla storlekar. 

Bakstycke: Bakstycket stickas över de återstående (64) 70 (74) 80 m. Fortsätt i rätstickning över alla maskorna. Sticka (6) 7 (6) 7 cm rakt upp, sluta med 
ett v på arbetets rätsida. Byt till oelastisk resår enligt diagrammet, observera att det är olika startpunkter för de olika storlekarna. Sticka (8) 8 (10) 10 cm 
rakt upp. Maska av lite löst samtidigt som de 2 första och de 2 sista m stickas tills. Markera de mittersta (28) 30 (32) 34 m, detta är halsringningen.

Ärmar: Lägg upp (30) 30 (34) 34 m på 2 stickor med 1 tråd Sarah + 1 tråd Angel. Sticka 11 v oelastisk resår enligt diagrammet, observera att första v är 
på arbetets avigsida. 

På nästa v ökas 2 m genom att göra 1 omslag efter första maskan och före sista maskan – på efterföljande v stickas omslagen vr räta eller vr aviga så 
det passar in i resåren. Upprepa ökningarna på vart (11:e) 11:e (12:e) 12:e v till det är ökat totalt (9) 10 (10) 12 gånger. SAMTIDIGT, när det är stickat 
(8) 8 (10) 10 cm resår, byt till rätstickning. 
Det är nu (48) 50 (54) 58 m på st. Sticka rakt upp till arbetet mäter 33 (36) 41 (46) cm och maska därefter av alla maskorna lite löst. 

Sticka den andra ärmen på samma sätt. 

Montering: Alla sömmarna bör sys med madrasstygn från rätsidan. Sy axelsömmarna och ärmsömmarna, sy i ärmarna. Fäst alla lösa trådar. 

Design och beskrivning: Ninette Hartwich


