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Side 2

TOP DOWN CARDIGAN

OM DETTE DESIGN
Strikket cardigan i top down med sadelskuldre, 
vendepinde, snoninger på ærmerne og knaplukning. 
Trøjen strikkes i glat. Ved ærmekanterne og i bunden af 
trøjen er der ribkant og ved halsen ombukket ribkant.

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske/kædekant
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Kædekant: Den første m på alle p tages vr løs af med 
garnet foran m. Den sidste m på alle p strikkes r.

OPSKRIFT
Der begyndes med sadelskuldrene. 
Slå 16 (16) 16 (16) 16 (18) 18 m op på p 5 mm og strik 
således:
1. p (rts): 1 km, 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 vr, 4 r, 2 vr, 4 r, 2 (2) 2 (2) 2 
(3) 3 vr og 1 km. 
2. og alle lige p: Strik, som m viser.

3. p: Strik som på 1. p.
5. p: 1 km, 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 vr, højresnoning = sæt 2 m 
på snoningsp bag arb, strik de næste 2 m r og derefter 
strikkes m på snoningsp r, 2 vr, venstresnoning = sæt 2 m 
på snoningsp foran arb, strik de næste 2 m r og derefter 
strikkes m på snoningsp r, 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 vr og 1 km.
6. p: Strik som på 2. p.
7. – 10. p: Strik som på 1. – 4. p.
11. p: 1 km, 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 vr, venstresnoning = sæt 2 m 
på snoningsp foran arb, strik de næste 2 m r og derefter 
strikkes m på snoningsp r, 2 vr, højresnoning = sæt 2 m 
på snoningsp bag arb, strik de næste 2 m r og derefter 
strikkes m på snoningsp r, 2 (2) 2 (2) 2 (3) 3 vr og 1 km.
12. p: Strik som på 2. p.
Gentag disse 12 p.

Når arb måler 9 (9½) 10 (11½) 12 (12½) 12½ cm, sættes m 
på en maskeholder, og garnet brydes. 

Strik den anden sadelskulder magen til. 

Det gør ikke noget, at du stopper et 'mærkeligt' sted i 
snoningerne - bare det er det samme sted på begge 
sadelstykker. Snoningerne fortsætter nemlig senere ned 
langs ærmerne. 

Ryg
Halskant
Med rundp 5 mm strikkes 18 (19) 21 (23) 24 (25) 25 m op i 
r fra rts langs venstre side på den ene sadelskulder (lad 
maskeholderen blive siddende i de åbne m og vende ud 
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mod ærmesiden) og slut ved opslagningskanten. Sæt 
en mm og slå 32 (32) 32 (34) 36 (38) 40 m op til ryggens 
halskant, sæt endnu en mm. Strik derefter 18 (19) 21 
(23) 24 (25) 25 m op i r langs højre side på den anden 
sadelskulder fra opslagningskanten og frem til de åbne m 
på maskeholderen = 68 (70) 74 (80) 84 (88) 90 m. Strik 1 p 
vr tilbage.

Formning af skuldrene strikkes i glat og vendepinde: 
Rts: Strik r frem til og med 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 m efter den 2. 
mm. Vend arb og slå om. 
Vrs: Strik vr frem til og med 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 m efter mm 
på den anden skulder. Vend arb og slå om. 
Strik r frem til den første vending. Strik omslaget og den 
følgende m r sm. Derefter strikkes yderligere 4 (5) 5 (6) 6 
(7) 7 r. Vend arb og slå om. 
Strik vr frem til vendingen på den anden skulder. Strik 
omslaget og den følgende m dr vr sm og strik derefter 
yderligere 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 vr. Vend og slå om. 
Strik r frem til omslaget i den anden side. Strik omslaget 
og den følgende m r sm og derefter strikkes 4 (4) 5 (6) 6 
(6) 6 r. Vend og slå om. 
Strik vr frem til omslaget på den anden skulder. Strik 
omslag og næste m dr vr sm og derefter 4 (4) 5 (6) 6 (6) 6 
vr. Vend og slå om. 
De næste 2 p strikkes i glat over alle m, idet omslagene 
strikkes sm med den følgende m på samme måde som de 
foregående gange = 68 (70) 74 (80) 84 (88) 90 m.  

Fortsæt lige op i glat over de 68 (70) 74 (80) 84 (88) 90 
m, indtil arb måler 16 (16) 16 (16½) 17 (16½) 17 cm i glatstrik 
langs yderkanten af ærmegabene (mål ikke i midten af 
arb). 

Ærmegab
I begge sider slås nu på hver 2. p 3 (4) 5 (5) 5 (6) 6 x 
1 m og 1 x 3 m op = 80 (84) 90 (96) 100 (106) 108 m. 
Ærmegabet måler nu 19 (19½) 20½ (21) 21½ (21½) 22 cm. 
Læg arb til side.

Højre forstykke 
Læg ryggen med rts opad og strik 18 (19) 21 (23) 24 (25) 
25 m op i r langs det højre skulderstykkes anden side. 
Der begyndes i ærmegabssiden og strikkes op ind mod 
halssiden. 
Vrs: Strik 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 vr, vend og slå om. 
Rts: 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 r. 
Vrs: Strik frem til vendingen, strik omslaget og næste m dr 
vr sm, 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 vr, vend og slå om. 
Rts: Strik r. 
Vrs: Strik frem til omslaget, strik omslaget dr vr sm med 
næste m, 4 (4) 5 (6) 6 (6) 6 vr, vend og slå om. 
Rts: Strik r. 
Vrs: Strik frem til omslaget, strik omslaget og næste m dr vr 
sm, strik vr p ud. 

Derefter strikkes lige op i højre side frem til ærmegabet, og 
samtidig begynder udtagninger til halsudskæring i venstre 
side:

Fortsæt i glat, idet der i slutningen af hver rts-p slås 1 (1) 
1 (0) 1 (0) 1 x 1 m, 2 (2) 2 (3) 2 (3) 0 x 2 m, 1 (1) 1 (1) 1 (1) 3 x 
3 m og 1 x 18 (18) 18 (18) 20 (20) 20 m op mod halsen = 44 
(45) 47 (50) 52 (54) 55 m. 

Strik nu således:
Vrs: 1 m vr løs af med garnet foran m = km, *1 r, 1 vr, gentag 
fra * endnu 3 gange, 1 r = 10 m rib til forkant. Fortsæt i vr 
over resten af m. 
Rts: Strik, som m viser. Slut med 1 km, som strikkes r.
Vrs: 1 m vr løs af med garnet foran m, strik 9 m rib og 35 m 
vr.
Rts: Strik 35 r, 2 m rib, knaphul: 2 vr sm, 1 omslag, 2 dr r sm, 
3 m rib og 1 km.
Vrs: 1 m vr løs af med garnet foran m, 4 m rib, strik 1 vr + 1 
dr r i omslaget, strik resten af m, som de viser.
Fortsæt lige op med denne maskefordeling –34 (35) 37 
(40) 42 (44) 45 m glat til forstykke og 10 m forkant, idet 
den første m i forkanten tages vr løs af med garnet foran 
m = kædekant. Samtidig strikkes et knaphul for hver 8½ 
cm.

Når ærmegabet måler 16 (16) 16 (16½) 17 (16½) 17 cm i 
glatstrik langs ærmegabskanten, slås op til ærmegab i 
højre side på hver 2. p med 3 (4) 5 (5) 5 (6) 6 x 1 m og 1 x 
3 m = 40 (42) 44 (47) 50 (52) 53 m glat + 10 m forkant. Lad 
forstykket hvile.

Venstre forstykke
Langs det venstre skulderstykkes anden side strikkes nu 18 
(19) 21 (23) 24 (25) 25 m op. Begynd i halssiden og strik op 
udad mod ærmegabssiden. 
Vrs: Strik vr. 
Rts: 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 r, vend og slå om. 
Vrs: Strik vr. 
Rts: Strik r frem til omslaget, strik omslaget r sm med den 
næste m, 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 r, vend og slå om. 
Vrs: Strik vr. 
Rts: Strik frem til omslaget, strik omslaget r sm med næste 
m, 4 (4) 5 (6) 6 (6) 6 r, vend og slå om. 
Vrs: Strik vr. 
Rts: Strik r frem til omslaget, strik omslaget r sm med den 
næste m, strik p færdig. 
Vrs: Strik vr.

Nu tages ud til halsudskæring i højre side af arb: 
I slutningen af hver vrs-p slås 1 (1) 1 (0) 1 (0) 1 x 1 m, 2 (2) 2 
(3) 2 (3) 0 x 2 m, 1 (1) 1 (1) 1 (1) 3 x 3 m og 1 x 18 (18) 18 (18) 
20 (20) 20 m op mod halsen = 44 (45) 47 (50) 52 (54) 55 
m. De første 10 m på rts strikkes som forkant: Tag 1. m vr 
løs af med garnet foran arb, *1 vr, 1 r, gentag fra * endnu 3 



gange, 1 vr = forkant og strik de resterende 34 (35) 37 (40) 
42 (44) 45 m glat. Strik lige op med denne maskefordeling 
uden knaphuller, indtil ærmegabet måler 16 (16) 16 (16½) 
17 (16½) 17 cm. Slå derefter op til ærmegab i slutningen af 
hver rts-p = venstre side med 3 (4) 5 (5) 5 (6) 6 x 1 m og 1 x 
3 m = 40 (42) 44 (47) 50 (52) 53 m glat + 10 m forkant = 40 
(42) 44 (47) 50 (52) 53 m til forstykke og 10 m til forkant. 

Strik nu videre over alle m således: 
Venstre forstykke: Strik 10 m forkant, 40 (42) 44 (47) 50 (52) 
53 m glat, slå 10 (10) 10 (10) 10 (10) 12 m op til bunden af 
ærmegabet, idet der sættes en mm i midten = 'sidesøm', 
strik ryggens 80 (84) 90 (96) 100 (106) 108 m, slå 10 (10) 
10 (10) 10 (10) 12 m op til bunden af det andet ærmegab, 
idet der sættes et mærke i midten = 'sidesøm', strik højre 
forstykkes 40 (42) 44 (47) 50 (52) 53 m i glat og 10 m 
forkant = 200 (208) 220 (232) 240 (252) 260 m. Fortsæt 
med at strikke km i forkanterne ved at tage den første m 
vr løs af med garnet foran arb på alle p. Husk at fortsætte 
knaphullerne og strik lige op, indtil arb måler 37 (38) 39 
(40) 41 (42) 43 cm fra ærmegabene. 

Skift til p 4½ mm og fortsæt i rib over alle m, idet der på 
1. p tages 1 m ind i midten af arb = 199 (207) 219 (231) 239 
(251) 259 m. Strik fortsat km i begge sider. 
Når ribkanten måler 5 cm, lukkes m af. Brug evt. p 5 mm til 
at lukke af med, så kanten ikke bliver for stram.

Ærmer
Brug rundp 5 mm. Begynd ved mærket i midten af 
ærmegabets bund = 'sidesømmen' og strik 5 (5) 5 (5) 5 (5) 
6 m op, strik derefter i alt 25 (25) 26 (27) 27 (27) 27 m jævnt 
op langs ærmegabskanten frem til sadelskulderen, strik 
km r, sæt en mm, strik de ventende 14 (14) 14 (14) 14 (16) 
16 m på maskeholderen, som de viser (snoningerne skal 
fortsættes langs oversiden af armen), sæt en mm, strik 
km r, strik i alt 25 (25) 26 (27) 27 (27) 27 m jævnt op langs 
ærmegabskanten og slut med at strikke 5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 
m op i bunden af ærmegabet frem til 'sidesømmen' = i alt 
76 (76) 78 (78) 78 (84) m. Behold mærket i 'sidesømmen', 
som nu sidder på undersiden af armen. 

Strik videre i vendep for at forme ærmekuplen: 
Vrs: Strik vr frem til den sidste mm efter skulderstykket, 2 vr, 
vend arb og slå om. 
Rts: 2 r, strik 14 (14) 14 (14) 14 (16) 16 m på skulderstykket, 2 
r, vend og slå om. 
Vrs: 2 vr, strik 14 (14) 14 (14) 14 (16) 16 m på skulderstykket, 
som de viser, 2 vr, strik omslaget dr vr sm med næste m, 1 
vr, vend og slå om. 
Rts: 4 r, strik de 14 (14) 14 (14) 14 (16) 16 skuldermasker, 2 r, 
strik omslaget r sm med den næste m, 1 r, vend og slå omg. 
Fortsæt vendep på denne måde, indtil der strikkes over i 
alt 16 m på hver side af skulderstykkerne. 

Derefter strikkes yderligere 1 m mere med – altså, 1 m til 
sammenstrikning med omslaget + yderligere 2 m i hver 
side 3 (3) 3 (3) 4 (4) 5 gange. Der strikkes nu i alt 25 (25) 
25 (25) 37 (37) 40 m på hver side af skulderstykkerne. På 
de næste 2 gennemgående p strikkes alle 76 (76) 78 (78) 78 
(84) m. 

Derefter samles arb på rundp, og der fortsættes rundt i 
glat, idet der tages ind under armen:
 
Tag 1 m ind på hver side af mm under armen ved at strikke 
1 r, 2 r sm, strik frem til de sidste 3 m på omg, strik 2 r 
overtrukket sm (= tag 1 m r løs af, strik næste m r og træk 
den løst aftagne m over) og slut med den sidste m på omg. 
Strik indtagningerne på hver 4. omg i alt 8 (7) 7 (6) 5 (4) 6 
gange og på hver 6. omg i alt 10 gange (alle str) = 40 (42) 
44 (46) 48 (50) 52 m. 
Når ærmet måler 39 (39) 40 (40) 41 (41) 42 cm, skiftes til 
p 4½ mm. Fortsæt rundt i rib 5 cm og luk m af. Brug evt. 
pind 5 mm til at lukke af med, så kanten ikke bliver for 
stram.

Krave
Brug p 4½ mm. Strik de 10 m rib i forkanten, strik i alt 83 
m op langs halsudskæringen og de resterende 10 m rib i 
forkanten. Strik frem og tilbage i rib over alle m og med km 
i forkanterne som før. 
Når der er strikket 6 p rib, strikkes et knaphul som de 
tidligere i højre kravekant, strik derefter 8 p rib lige op og 
strik endnu et knaphul, så det øverste knaphul i kraven 
bliver dobbelt. 
Slut med at strikke 6 p rib efter det sidste knaphul = i alt 24 
p rib, og luk m af i rib. 
Fold kraven halvt om til vrangen og sy den fast langs 
indersiden af halsudskæringen med elastiske sting. Fæstn 
evt. de to lag sammen i det øverste knaphul, så hullet ikke 
'skiller'.

Sy knapperne i venstre forkant.


