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Side 2

OM DETTE DESIGN
Denne cardigan er i et simpelt og stilrent look hvor der 
er fokus på farveskiftet. Det fine farveskift er opnået 
ved at strikke med flere tråde BUMBO Free og skifte én 
af trådenes farver ad gangen. Cardiganens stolpe er 
derfor strikket sammen med resten af cardiganen for at 
opnå samme farveskift i den, desuden er stolpen strikket 
uden knapper for at bevare et stilrent  udtryk. Ærmerne 
er med en let ballonfacon, mens ribkanten sidder til om 
håndleddet. Cardiganen er strikket oppefra og ned og kan 
derfor nemt tilpasses i længden.

BESKRIVELSER OG FORKORTELSER
m = maske 
r = ret 
vr = vrang 
dr r = drejet ret 
Udt-h = Udtagning højre. Løft lænken før næste m op fra 
arbejdets forside med højre pind, sæt lænken over på 
venstre pind og strik den ret.
Udt-v = Udtagning venstre. Løft lænken op bagfra 
arbejdets forside med venstre pind og strik den dr r. 
mm = maskemarkør 
sm = sammen 
arb = arbejdet 
RS = ret siden
VS = vrang siden

Farveskift: Der opnås farveskift igennem cardiganen 
ved at bryde én af de 4 tråde og erstatte den med den 
modsatte farve.  På denne måde opnås en glidende 
overgang mellem de to farver. Der kommer i alt 4 farveskift, 
hver farve strikkes 16 cm. 

TIP: Hvis man ønsker cardiganen længere end de 80 cm  

dividerer man blot den ønskede længde med 5, herved 
fås den  længde der skal strikkes inden der skal laves 
farveskift. Husk også at justere garnmængden hvis du 
ønsker en længere cardigan!

OPSKRIFT
Strik en strikkeprøve og tjek din strikkefasthed, skift pind 
hvis det er nødvendigt for at få den rette strikkefasthed.

TIP: du kan sagtens strikke med en tråd fra ”begge ender” 
af garnet. Find blot tråd-enden i garnnøglets centrum og 
strik med denne og den fra ydersiden samtidig.

Halskant 
Slå i 4 tråde af farve 1, 63 (65) 75 (75) 75 (79) 79 m op på 
pind 6. 

Pind 1 (RS): Skift til pind 7 og strik 1r og herefter rib (1 r, 1 
vr), slut af med 1r.

Pind 2 (VS): Vend arb, løft den første m over på højre pind 
med tråden foran arb, før tråden om bag arb og strik som 
maskerne viser.

Pind 3 (RS): løft første maske over på højre pind med 
garnet bag arb. Strik som maskerne viser.
Fortsæt pind 2 og 3 til arb måler 5 cm. Slut af med en pind 
fra RS.

Raglan 
Nu skal der sættes maskemarkører i arbejdet til opstart på 
raglanudtagninger og stolper.

Skift til pind 8 og sæt nu de 10 mm i på følgende måde: 
Pind 1 (VS): Løft første maske over på højre pind med 
tråden foran arb, (1 vr, 1 r ) tre gange, mm, 6 (7) 10 (10) 10 
(11) 11 vr, mm, 2 vr, mm, 6 (8) 8 (8) 8 (8) 8 vr, mm, 2 vr, mm, 

GRADIENT CARDIGAN I FREE NO B2022-4

Str. XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

Personligt brystmål cm: 76 84 92 100 110 118 128

Arbejdets overvidde, cm: 99 104 116 123 133 139 149

Hel længde cm: 80 80 80 80 80 80 80

Forbrug fv 1 (2) , ngl.: 6 8 9 10 12 14 16

Forbrug fv 2 (6), ngl.:  8 10 10 12 14 16 18

Pinde: Pind 8 mm 60-80 cm. Pind 6 mm strømpepinde eller rundpinde til magic loop

Tilbehør: 10 maskemarkører og maskewire eller andet til at holde maskerne på ærmet

Kvalitet: BUMBO by Mayflower Free 4 tråde gennem hele cardiganen

Strikkefasthed: 11 masker og 16 rækker med 4 tråde i glatstrik = 10 x 10 cm på pind 8.



Side 3

13 (13) 17 (17) 17 (19) 19 vr, mm, 2 vr, mm, 6 (8) 8 (8) 8 (8) 8 
vr, mm, 2 vr, mm, 6 (7) 10 (10) 10 (11) 11 vr, mm, (1 r, 1 vr) tre 
gange, 1vr.

TIP: den første og sidste mm kan med fordel være 
anderledes end de andre da de markerer stolpen, mens 
resten markerer raglanmasker.

Maskebilledet ser nu ud som på figuren nedenfor;

Figur: Maskebilledet på cardiganen ved opstart på raglan. 

Der er fire steder hvor der er 2 m imellem mm, disse 
kalder vi raglanmasker og strikkes i glatstrik. Der vil altså 
hele vejen igennem raglanudtagningsfasen fortsætte 
med at være to maske her. Der tages ud hhv. til højre før 
og til venstre efter disse masker. Der laves altså i alt 8 
udtagninger på hver raglanpind og der laves raglanpinde 
på hver anden pind. 

De første pinde med raglanudtagninger skal strikkes på 
følgende måde; 

Pind 2 (RS): Løft 1 m over på højre pind, strik som m viser 
frem til 1 mm. Strik r frem til 2 mm, Udt-h, flyt 2 mm til 
højrepind, 2 r, flyt 3 mm til højre pind, Udt-v. Strik r frem til 
4 mm, Udt-h, flyt 4 mm over på højre pind, 2r, flyt 5 mm 
over på højre pind, Udt-v. Strik r frem til 6 mm, Udt-h, flyt 6 
mm til højre pind, 2r, flyt 7 mm til højre pind, Udt-v. Strik r 
frem til 8 mm, Udt-h, flyt 8 mm til højre pind, 2r, flyt 9 mm 
til højre pind, Udt-v. Strik r frem til næste 10 mm, flyt 10 mm 
til højre pind og strik resten af pinden som m viser.

Pind 3: løft 1 m over på højre pind med tråden foran 
arbejdet, før tråden om bag arbejdet og strik som m viser.
Gentag pind 2 og 3 indtil arb måler 16 cm fra 
opslagskanten, dette er efter ca. 8 raglan udtagninger. 
Nu foretages det første farveskift. Farveskiftet laves ved 
at udskifte én af trådende af farve 1 med farve 2. Samme 
farveskift fortages for hver 16 cm gennem resten af 
cardiganen.

Gentag pind 2 og 3 til der i alt er lavet 14 (15) 16 (18) 21 (22) 
25 raglanudtagninger Der er nu 175 (185) 203 (219) 243 
(255) 279 m på pindende.

Krop 
Nu skal der sættes masker fra til ærmerne. Strik frem til 
raglanmaskerne og strik de 2 raglanmasker, du er nu ved 
3 mm på arb. Sæt de næste 34 (38) 40 (44) 50 (52) 58 
m på maskewire eller andet til at holde maskerne. Slå 6 
(8) 8 (8) 8 (8) 8 m op ved at lave løkkeopslag. Disse nye 
masker kommer til at være under armen. Strik r frem til  7 
mm på arb. Sæt de næste 34 (38) 40 (44) 50 (52) 58 m på 
maskewire og slå 6 (8) 8 (8) 8 (8) 8 m op. Strik r frem til 10 
mm og strik resten af pinden som m viser. 

TIP: mm kan fjernes når kroppen inddeles da der ikke skal 
markeres til raglanudtagninger. Du kan evt. beholde 1 mm 
og 10 mm så stolpen stadig bliver markeret.

Nu er der 119 (125) 139 (147) 159 (167) 179 m på pindende. 
Strik nu frem og tilbage i glatstrik, mens stolpen på 
cardiganen stadig strikkes rib. Husk fortsat farveskift for 
hver 16 cm. Når arbejdet måler 75 cm målt fra toppen af 
arb strikkes sidste pind fra VS inden der skiftes til pind 7. 

Nu strikkes der rib
Pind 1 (RS): 1r, (1 r, 1vr) indtil der er 1 m tilbage, strik 1r. 

Pind 2 (VS): Vend arb løft den første m over på højre pind 
med tråden foran arb, før tråden om bag arb og strik som 
maskerne viser.

Pind 3 (RS): løft første maske over på højre pind med 
garnet bag arb. Strik som maskerne viser.
Strik til ribben måler 5 cm, luk af. 

Ærmer
Sæt de 34 (38) 40 (44) 50 (52) 58 m fra hvilesnoren på 
pind 8 og saml 8 m op langs opslagskanten under armen. 
Der findes teknikker til at gøre dette uden der kommer et 
lille hul, søg evt. på ”Hul ved opstart på ærme” ellers syes 
hullet nemt sammen til sidst. 

Strik herefter rundt i glatstrik indtil arbejdet måler 40 cm, 
husk fortsat at lave farveskift for hver 16 cm. 

TIP: tilpas gerne ærmelængden efter den person, som 
skal bruge cardiganen. Der skal påregnes 5 cm ekstra i 
længden fra ribkanten. 

Nu skiftes der til pind 7, strik en omgang hvor der tages 10 
(12) 14 (16) 20 (22) 28 m ind jævnt fordelt på omgangen. 
Dette gøres ved at strikke 2 r sm.

Herefter strikkes der rib (1 vr, 1r) omgangen ud. Strik 5 cm 
rib og luk af. 

Lav et ærme magen til. 

Hæft til sidst alle ender og sy hullerne under ærmerne 
sammen hvis du har valgt denne mulighed.


