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Sea of Love Cardigan er en klassisk, fin og feminin cardigan med en kort passform.
Det vakre ribbemønsteret omfavner deg som et hav av kjærlighet.
STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
MÅL
Passer til brystvidde: 80-87 (88-93) 94-99 (100-107)
108-116 (117-126) 127-136 cm
Overvidde: 95 (101) 107 (113) 125 (137) 149 cm
Hel lengde (målt midt bak fra øverst på halskanten):
44 (45) 46 (48) 50 (52) 54 cm
Lengde erme: 50 (49) 49 (48) 46 (45) 44 cm
STRIKKEFASTHET
20 m og 34 p i mønster på p 4 mm = 10 x10 cm
24 m og 30 p ribb på p 3,5 mm = 10 x 10 cm
Målene er etter vask og blokking.
Pinnestørrelsen er veiledende. Har du flere masker
på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har du færre
masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere pinne.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
200 (200) 200 (250) 250 (300) 300 g Saga
frg. 121 (Port)
125 (150) 150 (175) 175 (200) 225 g Tilia
frg. 360 (Azalea)
Hele arbeidet strikkes med 1 tråd av hver kvalitet
holdt sammen.
Rundpinne 3,5 og 4 mm, 80-120 cm.
Strømpepinne 3,5 og 4 mm, med mindre du
strikker med teknikken magic loop på rundpinne.
Maskemarkører
Restegarn til italiensk opplegg
5 knapper
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Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER
Km
Kantmaske, strikkes r på alle p.
Dr
Vridd
3i1
3 m i samme m. Strikk 1 r, 1 vridd r, 1 r i samme
maske.
2 dr r sm
2 m vridd rett sammen. Ta 2 m løst av, som om de
skulle strikkes rett, én av gangen, strikk de 2 m
sammen gjennom bakerste maskeledd.

Arbeidsgang
Sea of Love cardigan strikkes nedenfra og opp i et
stykke opp til ermehull.
Ermene strikkes for seg og arbeidet settes sammen.
Så strikkes det raglanfellinger opp til halskanten, og
halsen strikkes.
Til slutt strikkes knappestolpene direkte på.
DIAGRAM
Se side 6.

SPESIELLE TEKNIKKER
Vendemasker
Ta 1. m vr løst av med garnet foran m (mot deg selv),
før garnet over høyre pinne og ned bak arbeidet (vekk
fra deg selv) og trekk i garnet så det oppstår «en dobbeltmaske». Strikk videre.
På neste p strikkes den doble masken som én maske
(r eller vr, som m viser).
Vendepinner strikket på denne måten kalles også
German Short Rows
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Oppskrift
BOL
Legg opp 97 (103) 109 (115) 127 (139) 151 m på
p 3,5 mm med restegarn.
Strikk 2 p rett og klipp av restegarnet.
Bytt til Saga og Tilia, holdt sammen, og strikk 3 p
glattstrikk (r på retten, vr på vrangen), 1. p er retten.

1 km. Klipp av garnet.
Maskene til bolen sette over på en maskeholder, mens
du strikker ermene.
ERMER
Legg opp 23 (23) 23 (25) 25 (27) 27 m med
restegarn på rundpinne 3,5 mm og strikk 2 p r.
Klipp av tråden på restegarnet.
Start med Saga og Tilia holdt sammen og strikk 1 p vr.

Neste p (vrangen): 1 vr, stikk høyre p under den
nederste tråden (mellom m på høyre p og første m på
venstre p) strikket med bunnfargen 3 p nede i arbeidet,
og sett tråden opp på venstre p, strikk tråden og neste
m vr sm, *stikk høyre p under den nederste tråden
og strikk rett i tråden, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det
gjenstår 2 m, strikk rett i tråden, ta neste m løst av,
stikk høyre p under den nederste tråden og sett tråden
på venstre p, flytt den løse m tilbake og strikk denne vr
sm med tråden, 1 vr = 191 (203) 215 (227) 251 (275)
299 m.
Fortsett i ribb og strikk frem og tilbake, slik:
1. p (retten): 2 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til den
siste m, 1 r.
2. p: 2 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til den siste m,
1 vr.
Gjenta disse 2 p, til ribben måler 10 cm. Avslutt med
en p fra vrangen. Klipp forsiktig av oppleggsgarnet.
Bytt til p 4 mm og del inn m, slik:
1. p (retten): 1 km, *3 r, 1 vr, 1 r, 1 vr*, gjenta fra
* til * til det gjenstår 4 m, 3 r, 1 km.
2. p: 1 km, *3 vr, 1 r, 1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *,
til det gjenstår 4 m, 3 vr, 1 km.
Gjenta disse 2. p 1 gang til.
Fortsett videre opp etter diagrammet til arbeidet måler
25 cm, eller til ønsket lengde. Avslutt med en p som
samsvarer med 3. p i diagrammet.
Neste pinne (vrangen): Fell av til ermehull, slik:
1 km, strikk 44 (47) 50 (53) 59 (65) 71 m etter
diagram, fell av de neste 5 m, strikk 91 (97) 103 (109)
121 (133) 145 m etter diagram, fell av de neste 5 m,
strikk 44 (47) 50 (53) 59 (65) 71 m etter diagram,
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Ikke snu, men sett sammen til en omgang og fortsett
rundt.
Strikk 2 omg vr.
Neste omg: *1 vr, stikk høyre p under den nederste
tverrlenken strikket med bunnfargen 3 p ned i arbeidet
(= 1. p med denne), og strikk den r*, gjenta fra * til *,
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til det er igjen 1 m, plukk opp den siste tverrlenken, og
strikk den r sammen med siste masken = 44 (44) 44
(48) 48 (52) 52 maskor
Neste omg: Strikk 1 vr, sett inn en markør for å
markere starten på omgangen og fortsett rundt i ribb
(1 r, 1 vr), til ribben måler 10 cm.
Klipp av oppleggstråden forsiktig.
Neste omg: Strikk *3 r i samme maske, 1 vr, 1 r, 1 vr*,
gjenta fra * til * omg ut = 66 (66) 66 (72) 72 (78)
78 m.
Bytt til p 4 mm.
Neste omg: Strikk *3 r, 1 vr, 1 r, 1 vr*, gjenta fra
* til * omg ut. Gjenta denne omgang ytterligere
2 gange.
Strikk videre opp i mønster ifølge diagrammet til
arbeidet måler 50 (49) 49 (48) 46 (45) 44 cm, eller til
ønsket lengde. Avslutt med en omgang som samsvarer

med 3. omg i diagrammet.
Neste omg: Strikk etter diagrammet til det gjenstår
4 (1) 4 (1) 1 (1) 1 m før omgangsmarkøren, fell av
5 masker = 61 (61) 61 (67) 67 (73) 73 m.
Sett makerne over på en maskeholder, og strikk det
andre ermet på tilsvarende måte.
BÆRESTYKKE
Nå skal bol og ermer settes inn på samme pinne, og det
strikkes videre med raglanfellinger, slik:
Sett maskene til bolen tilbake på p 4 mm, og start med
garnet fra retten.
Neste p (retten): 1 km, strikk høyre maskene på
forstykkene ifølge 1. p i diagrammet frem til 2 m før de
avfelte m, 2 r sm, sett inn en markør, strikk m på høyre
erme over på p slik: 2 dr r sm, strikk ifølge diagrammet
til det gjenstår 2 m, 2 r sm, sett inn en markør, strikk m
på bakstykket slik: 2 dr r sm, strikk ifølge diagrammet
til det gjenstår 2 m før de avfelte m, 2 r sm, sett inn en
markør, strikk m på venstre erme m over på p slik:
2 dr r sm, strikk ifølge diagrammet til det gjenstår 2 m,
2 r sm, sett inn en markør, strikk m på venstre
forstykke slik: 2 dr r sm, strikk ifølge diagrammet til
den siste m, 1 km = 295 (307) 319 (343) 367
(403) 427 m.
Det er nå satt inn 4 maskemarkører som angir
raglanen.
På alle påfølgende pinnen fra retten felles det nå inn til
raglan på hver side av de fire markørene, slik:
2 r sm, flytt markøren, 2 dr r sm. Du kan ikke strikke
diagram over de m som skal felles, derfor strikkes
de r.
På alle påfølgende pinner fra vrangen strikkes det;
1 km, strikk som maskene viser, 1 km.
Fortsett frem og tilbake på denne måten til det er
strikket i alt 40 (40) 44 (48) 52 (56) 60 pinner, og
det er felt inn i alt 20 (20) 22 (24) 26 (28) 30 ganger
= 143 (147) 151 (159) 167 (187) 195 m.
For å danne en runding i halsen foran skal det nå
strikkes vendepinner. Du kan ikke strikke mønster
ifølge diagrammet rundt vendemaskene. De må du
strikke r eller vr alt etter hva som passer med
mønsteret.
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1. p (retten): 1 km, 3 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, sett inn en
markør-A, strikk ifølge diagrammet og med
raglanfellinger til det er 7 masker igjen på p, sett inn
en markør-B, snu.
2. p: 1 vendem, strikk ifølge diagrammet frem til
markør-A, snu.
3. p: 1 vendem, strikk ifølge diagrammet og med
raglanfellinger frem til vendemasken fra forrige p, snu.
4. p: 1 vendem, strikk ifølge diagrammet frem til
vendemasken fra forrige p, snu.
Gjenta 3. og 4. p ytterligere 5 ganger = 87 (91) 95
(111) 119 (139) 147 m.
Du er nå ferdig med å strikke vendepinner og
raglanfellinger.
Neste p (retten): 1 vendem, strikk ifølge diagrammet
pinnen ut. De to beina på vendemaskene strikkes r sm
eller vr sm, alt etter hva som passer inn i mønsteret.
Neste p: Strikk ifølge diagrammet pinnen ut.
HALSKANT
Bytt til p 3,5 mm.
Strikk frem og tilbake i ribb (1 r, 1 vr), og på første
p fell inn 0 (4) 4 (20) 24 (44) 48 m, jevnt fordelt over
p, første og siste m strikkes som kantm = 87 (87) 91
(91) 95 (95) 99 m.
Strikk til ribben måler 3 cm. Siste p er fra vrangen.
Strikk 2 pinner frem og tilbake i dobbelstrikk før den
italienske fellingen:
1. p (retten): 1 km, *1 r, 1 vr løst av med garnet foran
arb*, gjenta fra * til *til det gjenstår 2 m, 1 r, 1 km.
2. p: 1 km, *1 vr løst av med garnet foran arb, 1 r* til
det gjenstår 2 m, 1 vr løst av med garnet foran arb,
1 km.
Fell av med italiensk avfelling, slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger
omkretsen på halskantens.
Tred garnet på en stoppenål.
1. Stikk nålen inn i de 2 første m på venstre p, som om
de skulle strikkes vr sm, trekk tråden igjennom.
2. Stikk nålen inn mellom den 2. og den 3. m fra
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baksiden og ut på forsiden.
3. Stikk nålen igjennom den 3. m, fra forsiden og ut på
baksiden.
4. Stikk nålen inn i de 2 første m, som om de skulle
strikkes rett sm, og ta begge m av pinnen.
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre,
i den 2. m forreste maskeledd, trekk garnet igjennom.
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle
strikkes vr, og ta m av pinnen.
7. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. m fra
baksiden og ut på forsiden.
8. Stikk nålen igjennom den 2. m, fra forsiden og ut på
baksiden.
9. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle
strikkes rett, og ta m av pinnen.
10. Som pkt. 5.
11. Som pkt. 6.
Gjenta pkt. 7-11, til det er 3 m igjen på venstre p.
Avslutning:
- På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre,
i de 2 siste maskene, som om de skulle strikkes vr sm,
trekk garnet igjennom.
- Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle strikkes
vr, og ta m av pinnen.
- Stikk nålen inn i de 2 siste m, som om de skulle
strikkes rett sm, og ta begge m av pinnen.
Alle masker er sydd av. Fest tråden godt.
KNAPPESTOLPE MED KNAPPHULL (VENSTRE
SIDE).
Strikk opp, med p 3,5 mm, 97 (101) 105 (109) 113
(117) 121 m (ca. 3 m for hver 4 p) langs retten av
venstre forstykke.
1. p (vrangen): 1 vr løst av med garnet foran arb,
*1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *til det gjenstår 2 m, 1 vr,
1 vr løst av med garnet foran arb.
2. p: 2 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til den siste m,
1 r.
Gjenta 1. p 1 gang til.
Strikk 2 pinner frem og tilbake i dobbeltstrikk før
italiensk avfelling:
1. p (retten): 1 r, *1 r, 1 vr løst av med garnet foran
arb*, gjenta fra *til* til det gjenstår 2 m, 2 r.
2. p: *1 vr løst av med garnet foran arb, 1 r*, gjenta fra
* til *, til den siste m, 1 vr løst av med garnet foran arb.
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Fell av med italiensk avfelling som på halskanten.

DIAGRAM

KNAPPESTOLPE (HØYRE SIDE)
Strikk opp, med p 3,5 mm, 97 (101) 105 (109) 113
(117) 121 m (ca. 3 m for hver 4 p) langs retten av
høyre forstykke.
1. p (vrangen): 1 vr løst av med garnet foran arb,
*1 vr, 1 r*, gjenta fra * til * til det gjenstår 2 m, 1 vr,
1 vr løst av med garnet foran arb.
2. p: 1 r, strikk 4 (6) 8 (6) 8 (6) 8 m ribb (1 r, 1 vr),
*2 dr r sm, ta 2 kast på p, strikk 20 (20) 20 (22) 22
(24) 24 m ribb (1 r, 1 vr)*, gjenta fra * til * totalt
4 ganger, 2 dr r sm, ta 2 kast på p, strikk ribb (1 r, 1 vr)
pinnen ut, avslutt med 1 r.
3. p: 1 vr løst av med garnet foran arb, *1 vr, 1 r*
gjenta fra * til *, til det gjenstår 2 m, 1 vr, 1 vr løst av
med garnet foran arb.
Strikk 2 pinner frem og tilbake i dobbeltstrikk før
italiensk avfelling:
1. p (retten): 1 r, *1 r, 1 vr løst av med garnet foran
arbeidet*, gjenta fra * til*, til det gjenstår 2 m, 2 r.
2. p: *1 vr løst av med garnet foran arbeidet, 1 r*,
gjenta fra * til *, til den siste m, 1 vr løst av med garnet
foran arbeidet.
Fell av med italiensk avfelling som på høyre knappestolpe.
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4
3
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1

rett fra retten, vrang fra vrangen
vrang fra retten, rett fra vrangen
ingen maske
strikk rett i masken under
Fra retten: ta masken løst av med garnet bak.
Fra vrangern: ta masken løst av med foran
Upprepa

2 rett sammen
2 vridd rett sammen
stikk høyre pinne inn i den masken som ligger
3 pinner under den midterste av de 3 maskene,
slik at pinnen nå er på baksiden av arbeidet.
Hent tråden som er på fingeren og trekk den
gjennom hullet og ut på forsiden, og sett den
over på høyre pinne som en ekstra maske.
Strikk 3 rett. Stikk nå høyre pinne inn samme
sted igjen og hent garnet til en ny maske som
sette over på høyre pinne.
Nå er 3 masker blitt til 5 masker.

MONTERING
Fest alle løse tråder og sy sammen under ermehullene
med maskesting.
Sy i knapper.
Vask cardiganen ifølge anvisningene på banderolene,
og la den tørke liggende flatt på et håndkle
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