SALOMÈ
CARDIGAN
DG 446-08B | BABY ULL

Dale Garn - en del av

DG 446-08B
SALOMÈ CARDIGAN
DESIGN
Mari Kalberg Skjæveland
GARN
BABY ULL 100 % superwash merinoull,
50 gram = ca 165 meter
Alternativt garn: SOFT MERINO
STØRRELSER
XXS-XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 91 (101) 108 (116) 123 (133) 140 cm
Hel lengde målt midt foran ca 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 cm
Ermelengde ca 48 cm, eller ønsket lengde
GARNFORBRUK
8 (9) 10 (11) 12 (13) 14 nøster
FARGE
Lys lavendel 8532
TILBEHØR
7 knapper
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
STRIKKEFASTHET
28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
34 p glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Sjekk
strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger
eller kortere ved behov.
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.

Kant-m strikkes r på alle p.
Plagget strikkes ovenfra og ned.
Legg opp 153 (161) 165 (173) 177 (185) 189 m på rundp nr 2,5.
Strikk vrangbordstrikk fram og tilbake slik:
Vrangen: Ta 1. m løs av, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 2 vr.
Retten: Ta 1. m løs av, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r,
1 vr.
Samtidig, når arbeidet måler ca 1,5 og 4,5 cm, lages det
knapphull på høyre forkant fra retten slik: Strikk til 10 m
gjenstår, 2 r sammen, 2 kast, 2 vr sammen, strikk ut p.
På neste p strikkes kastene 1 vr, 1 r. Strikk til arbeidet måler
ca 6 cm og siste p er fra retten.
Strikk neste p fra vrangen slik: Ta 1. m løs av, 11 vr, strikk r til
det gjenstår 12 m, og slutt med 12 vr. Sett de 12 første og
siste m på en maskeholder til forkanter = 129 (137) 141 (149)
153 (161) 165 m. Skift til p nr 3. Strikk 2 p glattstrikk, samtidig
som det på 1. p legges opp 1 kant-m i hver side og økes 0 (0)
0 (0) 4 (20) 32 m jevnt fordelt = 131 (139) 143 (151) 159 (183)
199 m. Øk ved å strikke tverrtråden mellom 2 m vridd r. Sett
5 merker slik: 26 (28) 29 (31) 33 (39) 43 m (= venstre
forstykke), sett et merke, 11 m (venstre erme), sett et merke,
57 (61) 63 (67) 71 (83) 91 m (= bakstykket), sett et merke, 11 m
(høyre erme), sett et merke, 26 (28) 29 (31) 33 (39) 43 m
(= høyre forstykke).
Det 5. merket settes rundt den midterste m på bakstykket
= midt bak.
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FOR- OG BAKSTYKKET
= 249 (277) 297 (317) 337 (365) 385 m.
Strikk videre fram og tilbake som før til arbeidet måler ca
24 (25) 25 (26) 28 (29) 30 cm fra delingen. Samtidig, på
siste p fra retten, økes det 38 (42) 46 (48) 52 (56) 58 m jevnt
fordelt = 287 (319) 343 (365) 389 (421) 443 m. Skift til p nr
2,5, og strikk videre i vrangbordstrikk slik: (1.p= vrangen)
Vrangen: 1 kant-m, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr,
1 kant-m.
Retten: 1 kant-m, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r,
1 kant-m.
Strikk til vrangborden måler 6 cm, og siste p er fra vrangen.
Alternativ 1: Begynn neste p med å strikke 2 r sammen
(= 1 kant-m felt), ta neste m vr løs av med tråden
foran arbeidet, strikk dobbelstrikk ut p. Strikk 4 p med
dobbelstrikk.
Fell av med italiensk avfelling.
Alternativ 2: Fell løst av i vrangbordstrikk.

Strikk videre i glattstrikk innenfor 1 kant-m i hver side,
samtidig økes det til raglan ved 4 av merkene på første p fra
retten slik: (NB! Ikke øk i det 5. merket).
Strikk til 1 m før merket, øk 1 i underliggende m
(se illustrasjon), strikk r i m på p, strikk 1 r og la m stå på
venstre p, øk 1 i underliggende m = 2 m økt. De nye m
strikkes videre med i glattstrikk. Samtidig, på 1. p med
raglanøkning, strikkes arbeidet høyere bak med vende-m
slik: Strikk glattstrikk med raglanøkninger til 10 (11) 11 (12)
12 (14) 15 m forbi merket midt bak, snu med 1 vende-m
(se illustrasjon), og strikk til 10 (11) 11 (12) 12 (14) 15 m forbi
merket midt bak i den andre siden, snu med 1 vende-m, og
strikk over 6,6,6 (7,6,6) 7,7,6 (7,7,7) 8,8,7 (9,9,9) 10,10,10 m mer
for hver gang i alt 4 ganger i hver side. Samtidig strikkes de
2 løkkene i vende-m r eller vr sammen. Fortsett i glattstrikk
med raglanøkninger ut p.
Gjenta raglanøkningene på hver 2. p i alt 28 (32) 36 (38) 40
(41) 42 ganger = 355 (395) 431 (455) 479 (511) 535 m. Strikk
8 (4) 2 (0) 0 (0) 0 p glattstrikk uten økninger. På neste p fra
retten deles det til ermer og for- og bakstykke slik: Strikk 54
(60) 65 (69) 73 (80) 85 m som før, sett de neste 67 (75) 83
(87) 91 (93) 95 m på en maskeholder (til erme), legg opp 14
(16) 16 (18) 20 (20) 20 nye m under ermet, strikk 113 (125) 135
(143) 151 (165) 175 m som før, sett de neste 67 (75) 83 (87)
91 (93) 95 m på en maskeholder (til erme), legg opp 14 (16)
16 (18) 20 (20) 20 nye m under ermet, strikk som før ut
omgangen = 249 (277) 297 (317) 337 (365) 385 m.

ERMENE
= 67 (75) 83 (87) 91 (93) 95 m.
Sett m fra det ene ermet inn på p nr 3, og strikk opp 14 (16)
16 (18) 20 (20) 20 nye m midt under ermet = 81 (91) 99
(105) 111 (113) 115 m. Sett et merke rundt første og siste m
= merke-m. Strikk rundt i glattstrikk. Samtidig, når arbeidet
måler 3 cm fra delingen, felles 1 m på hver side av merke-m,
ved å strikke 2 vridd r før merket, og 2 r sammen etter
merket. Gjenta fellingene på hver 6,5. (3,5.) 3. (2,5.) 2. (2.) 2.
cm i alt 6 (10) 13 (15) 17 (17) 17 ganger = 69 (71) 73 (75)
77 (79) 81 m. Fortsett i glattstrikk til ermet måler ca 42 cm,
eller til ønsket lengde. På siste omgang felles 5 m jevnt
fordelt = 64 (66) 68 (70) 72 (74) 76 m. Skift til p nr 2,5,
og strikk 6 cm vrangbord med 1 r, 1 vr.
Alternativ 1: Strikk 4 omganger dobbelstrikk rundt,
og fell deretter av med italiensk avfelling.
Alternativ 2: Fell løst av i vrangbordstrikk.
VENSTRE FORKANT
Sett m fra maskeholderen inn på p nr 2,5. Strikk slik:
(1. p = retten) 3 r, *øk 1 m, 2 r* gjenta fra *-* i alt 4 ganger,
1 vr = 16 m. NB! Øk ved å strikke tverrtråden mellom 2 m
vridd r. Strikk videre fram og tilbake i dobbelstrikk. Strikk til
kanten har samme lengde som forstykket, når den strekkes
litt, uten å bukte. Merk av for 6 knapper, det øverste ut fra der
knapphullet som er strikket, de øvrige jevnt fordelt.
HØYRE FORKANT
Strikkes som venstre forkant, men med knapphull tilsvarende
merkene. Strikk knapphull slik: Begynn med 1 p fra retten.
Strikk de første 8 m fram og tilbake i alt 6 p. Klipp av garnet.
La m stå på p, og strikk videre på samme måte over de
resterende 8 m. Strikk videre over alle m.
MONTERING
Sy forkantene til med madrassting. Brett halskanten dobbel
mot vrangen, og sy til med løse sting. Sy i knappene.
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Økning forran markøren:

ØK 1 I UNDERLIGGENDE M

DOBBELSTRIKK FRAM OG TILBAKE
Strikk *1 r, ta 1 m vr løs av med tråden på foran arbeidet
(mot deg)*, gjenta fra *-* ut p.
DOBBELSTRIKK RUNDT
1. omgang: *Strikk 1 r, ta 1 m vr løs av med tråden på forsiden
av arbeidet*, gjenta fra *-* ut omgangen.
2. omgang: *Ta 1 m r løs av med tråden på baksiden av
arbeidet, strikk 1 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen. Gjenta 1.
og 2. omgang.
ITALIENSK AVFELLING
Sy r: Ta nålen inn i m på samme måte som det skulle
strikkes r.
Sy vr: Ta nålen inn i m på samme måte som det skulle
strikkes vr.
Klipp av garnet. La tråden være ca 3 ganger lengden på
vrangborden. Sy vr i 1. m på p, la m stå på p. *Stikk nålen
inn fra baksiden og fram mellom 1. og 2. m (tråden er nå på
framsiden av arbeidet), sy r i 2.m på p, la m stå på p.
Sy r i 1.m på p, ta m av p. Sy vr i 2.m på p, la m stå på p.
Sy vr i 1. m på p, ta m av p.* Gjenta fra *-* ut omgangen.
NB! 1. m = r, og 2. m = vr.

1. Vende-m: Ta 1. m vr løs av.

1. Strikkes som
rett maske
på
Strikken
r i vanlig
m fra forrige
p.
masken
før
markøren,
men
strikk
i
masken
La m på venstre p fortsatt stå på venstre p.fra
forrige pinne i stedet for i masken på pinnen.

MADRASSTING
Økning etter markøren:

1. Strikkes som en vanlig rett maske på
masken etter markøren.

2. Dra m til baksiden av høyre p (stram godt).

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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