


1754 - Cardigan i brombærmønster i Mayflower Easy Care Classic. 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) XXXXL 

Brystvidde cm: 98 (108) 118 (128) 138 (148) 158 

Længde cm: 68 (70) 72 (74) 76 (78) 80 

Fv. 294, Camel, ngl. . 15 (15) 16 (17) 18 (19) 20 

Pind: 4 

Kvalitet: Mayflower Easy Care Classic. 100 % Ren Ny Uld, 100 % Ren Ny Uld 

Strikkefasthed: Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 28 pinde = 10 cm. I glatstrik. 

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 

Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 

Hele cardiganen er strikket i brombærmønster med brede ribkanter og indvendige lommer. 

Brombærmønster: 
I begyndelsen og slutningen af alle mønsterpinde er der en kantmaske, som strikkes ret. 

1. pind (retsiden): vrang.
2. pind (vrangsiden): * strik 1 ret, 1 vrang, 1 ret i samme maske, 3 vrang sammen. * Gentag fra * til *

pinden ud.
3. pind som 1. pind.
4. pind: *3 vrang sammen, strik 1 ret, 1 vrang, 1 ret i samme maske. * Gentag fra * til * pinden ud.

Disse 4 pinde danner mønster. Vær obs. på at de tre vrangmasker som strikkes sammen til én maske, er 
denne maske som på næste pind skal blive til 3 masker igen ved at strikke 1 ret, 1 vrang, 1 ret i masken. 

Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: Slå 110(122)134(146)158(170)182 masker op 
på pind nr. 4 og strik 7 cm rib, 1 ret, 1 vrang. 
Gælder alle størrelser. 
2: Strik 41(42)43(44)45(46)47 cm brombær-
mønster. 
3: Luk 7 masker af i hver side til ærmegab. 
Gælder alle størrelser. Fortsæt til ærmegabet 
måler 19(20)21(22)23(24)25 cm. 
4: Luk de midterste 34(36)38(40)42(44)46  
masker af til hals og strik hver side færdig for sig. 
5: Luk for 1x2 masker mod halsen og luk de 
resterende masker af til skulder på én gang. 
Gælder alle størrelser. Strik den anden side 
spejlvendt. 

Forstykker. 
1: Slå 54(62)70(78)82(86)94 masker op på pind 
nr. 4 og strik rib som på ryggen. 
2: Fortsæt i brombærmønster til hele arbejdet fra 
nederste kant måler 17(18)19(20)21(22)23 cm. 
Herefter strikkes lomme. 
3: Strik 8 pinde rib, (1 ret, 1 vrang). med de 
midterste 28(28)30(30)32(32)34 masker. De 
øvrige masker hviler. Luk af i rib. 
4: Slå 28(28)30(30)32(32)34 masker op og strik 
10(11)12(13)14(15)16 cm i glatstrik (senere 
lommepose) 
5: Strik nu brombærmønster med alle masker. 
(maskerne fra hver side af lommen og maskerne 
fra det glatstrikkede. Vær OBS! på at den 
glatstrikkede side kommer til at vende ind i 
lommen. 

6: Strik til forstykket fra underste kant til 
ærmegabet har samme længde som ryggen. 
7: Luk 7 masker af til ærmegab. Gælder alle 
størrelser. 
8: Når ærmegabet måler 14(15)16(16)17(17)18 
cm lukkes af til hals for 
1x12(1x12)1x14(1x14)1x14(1x15)1x15 Herefter 
lukkes mod halssiden for yderligere 
2x3(3x3)3x3,1x1(3x3,1x2)4x3(4x4)4x4 masker. 
Strik til forstykket har samme længde som ryggen. 
9: Strik det andet forstykke spejlvendt. 

Ærmer: 
1: Slå 42(44)46(48)50(52)54 masker op på pind 
nr. 4 og strik 7 cm rib 1 ret 1 vrang. Gælder alle 
størrelser. 
2: Strik brombærmønster, idet der på første pind 
tages jævnt ud til 50(52)54(56)58(60)62 masker. 
3: Fortsæt med at tage en maske ud i hver side 
på hver 6. pind til 102(106)110(114)118(122)126 
masker. De udtagne masker strikkes efterhånden 
med i mønsteret. 
4: Fortsæt lige op til ærmet måler 48(50)52(52)54 
(54)56 cm eller ønsket længde. Luk løst af.
5: Strik et ærme magen til.

Montering: 
1: Sy sammen over skulderne. Sy sidesømmene. 
Sy ærmesømmene, men undlad at sy de øverste 
3 cm på ærmet. (Disse 3 cm sys senere til de 
aflukkede masker på for og ryg). 
2: Sy ærmerne i. 



3: Hæft lommeposen fast på forstykkernes 
vrangside. Ribkanten sys til forsiden. 
4: Strik 74 masker op i halskanten og strik 5 cm 
rib, 1 ret, 1 vrang. Luk af i rib. 
5: Strik 120 masker op i hver forkant og strik 5 cm 
rib, 1 ret, 1 vrang. Luk af i rib. 
6: Hæft ender. Læg cardiganen i vand og træk 
den i facon. 
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