Mimulus - en cardigan med zigzagmønster
Design: Signe S. Simonsen
Mimulus er designet særligt til os kvinder
med kurver. Lavet specifikt til vores proportioner og med tanke og øje for hvad der klæder vores kroppe bedst.
Designet er strikket i Arwetta Classic, som er
helt perfekt til en tynd og let cardigan. Arwetta Classic findes i så utroligt mange smukke
nuancer, som fristede mig til at skabe et
design med mulighed for masser af leg med
kontrast og harmoni. Og så er zigzagmønsteret med til at fremhæve det bedste ved vores
kurver, synes jeg.
1. udgave - april 2013, © Filcolana A/S
Materialer:
Arwetta Classic fra Filcolana
300 (300) 350 (400) 450 g farve 140 (vinrød)
Cirka 10 g i hver af farverne 136 (sennep), 267 (lavendelfrost), 198 (orange) og 153 (fuchsia).
Rundpind 3 mm, 60 cm, 80 cm og 120 cm lang.
Strømpepinde 3 mm eller 40 lang rundpind til at
strikke ærmer med.
1 markør eller kontrastfarvet tråd.
3 knapper (diameter 10-14 mm).
Størrelser
M (L) XL (2XL) 3XL
Mål
Passer til brystvidde: 98 (106) 119 (131) 143 cm
Overvidde: 102 (110) 124 (136) 148 cm
Vidde forneden: 113 (123) 133 (143) 153 cm
Ærmelængde: 45 (45) 46 (46) 47 cm
Hel længde: 64 (64) 64 (66,5) 66,5 cm
(Den opstrikkede model er strikket i størrelse large.
På det øverste billede er den fotograferet på ”en størrelse medium”, mens den på det nederste er fotografetet på ”en størrelse large”.)
Strikkefasthed
24 m og 32 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Arbejdsgang
Modellen er konstrueret lidt anderledes end sædvanlig
og hvert stykke strikkes i sin egen retning. Ryggen
strikkes helt klassisk nedefra og op. Forstykkerne
strikkes “sidelæns” fra midt front ud til sidesømmene.
Der strikkes venderækker for at forme forstykkerne.
Ryg og forstykker monteres og der samles masker op
langs ærmegabene. Ærmerne strikkes rundt på rundpind fra ærmegabet og ned til hånden. Ærmekuplen
formes ved hjælp af venderækker. Til sidst strikkes
op til ribkanter og der strikkes 3 små knaphuller med
tilhørende knapper.
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Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det
passer med strikningen).
LLR (indtagning): Tag 2 ret løs af 1 ad gangen, før
venstre pind bagfra ind gennem maskerne fra venstre
og strik de to masker ret sammen.
Vendepinde
Når man vender midt på en pind, er det vigtigt at
undgå, at der bliver et hul imellem de to masker, man
vender ved. Den mest gængse metode er, at slå garnet om den næste maske således: Bring garnet foran
pindene, tag den næste maske løst af fra venstre til
højre pind, bring garnet tilbage bag pindene, og sæt
“vendemasken” tilbage på venstre pind. Vend. Dette
skaber en løkke om masken. Når du strikker tilbage
over dine “vendemasker”, løfter du omslaget op, og
strikker det sammen med “vendemasken”.
Særlig note: Når der laves vendepinde, mens der
strikkes med to farver, skal omslaget foretages med
den nyeste (dvs. den senest introducerede) farve.

Diagram
(mønsterrapport)
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RYG
Slå 136 (148) 160 (172) 184 m op med fv. 140. Strik
frem og tilbage.
Strik 11 pinde glatstrik. Begynd med en vrangpind.
Indtagningspind (retsiden): 1 r, 2 r sm, strik r, til der
er 3 m tilbage på p, LLR, 1 r.
Strik indtagningspinden på hver 4. pind i alt 14 (13)
13 (12) 11 gange.
Der er nu 108 (122) 134 (148) 162 masker på pinden.
Strik lige op i glatstrik, til arbejdet måler 20 (19) 19
(20) 20 cm. Slut med en pind fra vrangsiden.
Udtagningspind (retsiden): 1 r, 1 udt, strik r, til der er
1 m tilbage på p, 1 udt, 1 r.
Strik udtagningspinden på hver 6. (6.) 6. (4.) 4. pind
i alt 7 (6) 7 (8) 8 gange.
Farve 153.
Farve 198.
Farve 267.
Farve 136.
Farve 140.
Vrang på retsiden og ret på vrangsiden.
Ret på retsiden og vrang på vrangsiden.
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Der er nu 122 (134) 148 (164) 178 m på pinden.
Strik lige op i glatstrik, til arbejdet måler 40 (38,5)
37,5 (38,5) 37,5 cm. Slut med en pind fra vrangsiden.
Luk 6 (6) 7 (8) 8 masker af i begyndelsen af de næste 2 pinde.
Luk herefter 3 masker af i begyndelsen af de næste 2
(2) 4 (4) 4 pinde.
Luk herefter 2 masker af i begyndelsen af de næste 4
(6) 6 (8) 8 pinde.
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Indtagningspind (retsiden): 1 r, 2 r sm, strik r til der
er 3 m tilbage på p, LLR, 1 r.
Strik indtagningspinden på hver 4. pind i alt 4 (5) 5
(7) 11 gange.
Der er nu 88 (94) 100 (106) 112 masker på pinden.
Strik lige op i glatstrik, til arbejdet måler 60 (60) 60
(63,5) 63,5 cm. Slut med en pind fra vrangsiden.
Næste p (retsiden): Strik 27 (28) 29 (31) 32 m ret,
luk 34 (38) 42 (44) 48 m af, strik 27 (28) 29 (31) 32
m ret.
Strik hver skulder færdig for sig.
Venstre skulder
1. p (vrangsiden): Strik alle m vr.
2. p (retsiden): Luk 2 m af, strik r pinden ud.
3. p: Strik alle m vr.
4. p: 1 r, 2 r sm, strik r pinden ud.
5. p: Strik alle m vr.
6. p: Luk alle m af.
Højre skulder
1. p: Strik alle m r.
2. p: Luk 2 m af, strik vr pinden ud.
3. p: Strik alle m r.
4. p: 1 vr, 2 vr sm, strik vr pinden ud.
5. p: Strik alle m r.
5. p: Luk alle m af.
VENSTRE FORSTYKKE
Slå 132 (132) 132 (138) 138 m op med fv. 140.
Strik 1 p vrang i bundfarven.
Strik nu mønster efter diagrammet således:
1. p (retsiden): Strik 60 (60) 60 (66) 66 m ret i
mønster efter diagrammet. Vend. (Se ovenfor ang.
vendepinde).
2. og alle følgende lige p (vrangsiden): Strik vr i mønster p ud.
3. p: Strik 66 (63) 63 (69) 69 m ret i mønster (dvs.
til 6 (3) 3 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
5. p: Strik 72 (66) 66 (72) 72 m ret i mønster (dvs.
til 6 (3) 3 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
7. p: Strik 78 (72) 69 (75) 75 m ret i mønster (dvs.
til 6 (6) 3 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
9. p: Strik 84 (78) 72 (78) 78 m ret i mønster (dvs.
til 6 (6) 3 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
11. p: Strik 90 (84) 78 (81) 81 m ret i mønster (dvs.
til 6 (6) 6 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
13. p: Strik 96 (90) 84 (84) 84 m ret i mønster (dvs.
til 6 (6) 6 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
15. p: Strik 102 (96) 90 (87) 87 m ret i mønster
(dvs. til 6 (6) 6 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
17. p: Strik 108 (102) 96 (90) 90 m ret i mønster
(dvs. til 6 (6) 6 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
19. p: Strik 120 (108) 102 (96) 96 m ret i mønster
(dvs. til 12 (6) 6 (6) 6 m efter sidste vending). Vend.
21. p: Strik 132 (120) 108 (102) 102 m ret i møn-
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ster (dvs. til 12 (12) 6 (6) 6 m efter sidste vending).
Vend.
KUN str. M
Strik frem og tilbage over alle masker, til hele diagrammet er strikket.
Str. L, XL, 2XL og 3XL
22. p: Strik vrang i mønster p ud.
23. p: Strik - (132) 120 (108) 108 m ret i mønster
(dvs. til - (12) 12 (6) 6 m efter sidste vending). Vend.
KUN str. L
Strik frem og tilbage over alle masker, til hele diagrammet er strikket.
Str. XL, 2XL og 3XL
24. p: Strik vrang i mønster p ud.
25. p: Strik - (-) 132 (114) 114 m ret i mønster (dvs.
til - (-) 12 (6) 6 m efter sidste vending). Vend.
KUN str. XL
Strik frem og tilbage over alle masker, til hele diagrammet er strikket.
Str. 2XL og 3XL
26. p: Strik vrang i mønster p ud.
27. p: Strik - (-) - (126) 120 m ret i mønster (dvs. til
- (-) - (12) 6 m efter sidste vending). Vend.
28. p: Strik vrang i mønster p ud.
29. p: Strik - (-) - (138) 126 m ret i mønster (dvs. til
- (-) - (12) 6 m efter sidste vending). Vend.
KUN str. 2XL
Strik frem og tilbage over alle masker, til hele diagrammet er strikket.
KUN str. 3XL
30. p: Strik vrang i mønster p ud.
31. p: Strik - (-) - (-) 138 m ret i mønster (dvs. til (-) - (-) 12 m efter sidste vending). Vend.
Strik frem og tilbage over alle masker til hele diagrammet er strikket.
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ALLE str.
Fortsæt i glatstrik med bundfarven, til skulderen (den
korteste ende) måler 6 (6,5) 7 (7,5) 8 cm. Slut med
en p fra retsiden.
Brystindsnit
1. p (vrangsiden): Strik 90 (90) 92 (94) 96 vr, vend.
2. og alle lige p (retsiden): Strik alle m r.
3. p: Strik 88 (88) 90 (92) 94 vr, vend.
5. p: Strik 86 (86) 88 (90) 92 vr, vend
7. p: Strik 84 (84) 86 (88) 90 vr, vend.
9. p: Strik alle m vr.
Aflukning til ærmegab
Første p (vrangsiden): Luk 33 (36) 34 (34) 34 masker
af, strik vr p ud.
Luk 3 m af i begyndelsen af hver vrangpind i alt 3 (4)
4 (4) 4 gange.
Luk 2 m af i begyndelsen af hver vrangpind i alt 3 (2)
3 (4) 4 gange.
Luk 1 maske af i begyndelsen af hver vrangpind i alt
2 (2) 4 (6) 8 gange.
Slut med en vrangpind.
Der er 82 (78) 76 (78) 76 m på pinden.
Kile
1. vendepind (retsiden): 12 r. Vend.
2. og alle lige p (vrangsiden): Strik alle m vr.
3. vendepind: Strik 20 r. Vend.
5. vendepind: Strik 28 r. Vend.
7. vendepind: Strik 36 r. Vend.
9. vendepind: Strik 44 r. Vend.
11. vendepind: Strik 40 r. Vend.
13. vendepind: Strik 32 r. Vend.
15. vendepind: Strik 24 r. Vend.
17. vendepind: Strik 16 r. Vend.
19. vendepind: Strik r pinden ud.
Fortsæt i glatstrik, til arbejdet måler 26 (28) 31 (33)
36 cm langs den nederste kant.
Luk alle masker af.
HØJRE FORSTYKKE
Slå 132 (132) 132 (138) 138 m op med fv. 140.
Strik 1 p ret med Bundfarven.
Strik nu mønster efter diagrammet således:
1. p (vrangsiden): Strik 60 (60) 60 (66) 66 m vr i
mønster efter diagrammet. Vend.
2. og alle lige p (retsiden): Strik ret i mønster p ud.
3. p: Strik 66 (63) 63 (69) 69 m vr i mønster (dvs. til
6 (3) 3 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
5. p: Strik 72 (66) 66 (72) 72 m vr i mønster (dvs. til
6 (3) 3 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
7. p: Strik 78 (72) 69 (75) 75 m vr i mønster (dvs. til
6 (6) 3 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
9. p: Strik 84 (78) 72 (78) 78 m vr i mønster (dvs. til
6 (6) 3 (3) 3 mefter sidste vending). Vend.
11. p: Strik 90 (84) 78 (81) 81 m vr i mønster (dvs.
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til 6 (6) 6 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
13. p: Strik 96 (90) 84 (84) 84 m vr i mønster (dvs.
til 6 (6) 6 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
15. p: Strik 102 (96) 90 (87) 87 m vr i mønster (dvs.
til 6 (6) 6 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
17. p: Strik 108 (102) 96 (90) 90 m vr i mønster
(dvs. til 6 (6) 6 (3) 3 m efter sidste vending). Vend.
19. p: Strik 120 (108) 102 (96) 96 m vr i mønster
(dvs. til 12 (6) 6 (6) 6 m efter sidste vending). Vend.
21. p: Strik 132 (120) 108 (102) 102 m vr i mønster (dvs. til 12 (12) 6 (6) 6 m efter sidste vending).
Vend.
KUN str. M
Strik frem og tilbage over alle masker til hele diagrammet er strikket.
Str. L, XL, 2XL og 3XL
22. p: Strik ret i mønster p ud.
23. p: Strik - (132) 120 (108) 108 m vr i mønster
(dvs. til - (12) 12 (6) 6 m efter sidste vending). Vend.
KUN str. L
Strik frem og tilbage over alle masker til hele diagrammet er strikket.
Str. XL, 2XL og 3XL
24. p: Strik ret i mønster p ud.
25. p: Strik - (-) 132 (114) 114 ma vr i mønster (dvs.
til - (-) 12 (6) 6 m efter sidste vending). Vend.
KUN str. XL
Strik frem og tilbage over alle masker til hele diagrammet er strikket.
Str. 2XL og 3XL
26. p: Strik ret i mønster p ud.
27. p: Strik - (-) - (126) 120 m vr i mønster (dvs. til (-) - (12) 6 m efter sidste vending). Vend.
28. p: Strik ret i mønster p ud.
29. p: Strik - (-) - (138) 126 m vr i mønster (dvs. til (-) - (12) 6 m efter sidste vending). Vend.
KUN str. 2XL
Strik frem og tilbage over alle masker, til hele diagrammet er strikket.
KUN str. 3XL
30. p: Strik ret i mønster p ud.
31. p: Strik - (-) - (-) 138 m vr i mønster (dvs. til (-) - (-) 12 m efter sidste vending). Vend.
Strik frem og tilbage over alle masker til hele diagrammet er strikket.
ALLE str.
Fortsæt i glatstrik med bundfarven, til skulderen (den
korteste ende) måler 6 (6,5) 7 (7,5) 8 cm. Slut med
en vrangpind.
Brystindsnit
1. p (retsiden): Strik 90 (90) 92 (94) 96 m ret, vend.
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og alle lige p (vrangsiden): Strik alle m vrang.
p: Strik 88 (88) 90 (92) 94 ret, vend.
p: Strik 86 (86) 88 (90) 92 ret, vend.
p: Strik 84 (84) 86 (88) 90 ret, vend.
p: Strik alle m ret.

Aflukning til ærmegab
1. p (retsiden): Luk 33 (34) 34 (34) 34 masker
strik vr p ud.
Luk 3 masker af i begyndelsen af hver retpind i
(4) 4 (4) 4 gange.
Luk 2 masker af i begyndelsen af hver retpind i
(3) 3 (4) 4 gange.
Luk 1 masker af i begyndelsen af hver retpind i
(2) 4 (6) 8 gange.
Slut med en retpind.

af,
alt 3
alt 3
alt 2

Der er 82 (78) 76 (78) 76 m på pinden.
Kile
1. vendepind (vrangsiden): Strik 12 vr. Vend.
2. og alle lige p (retsiden): Strik alle m r.
3. vendepind: Strik 20 vr. Vend.
5. vendepind: Strik 28 vr. Vend.
7. vendepind: Strik 6 vr. Vend.
9. vendepind: Strik 44 vr. Vend.
11. vendepind: Strik 40 vr. Vend.
13. vendepind: Strik 32 vr. Vend.
15. vendepind: Strik 24 vr. Vend.
17. vendepind: Strik 16 vr. Vend.
19. vendepind: Strik vr pinden ud.
Fortsæt i glatstrik, til arbejdet måler 26 (28) 31 (33)
36 cm langs den nederste kant.
Luk alle masker af.
Montering af krop
Sy skuldersømmene og sidesømmene. Fugt delene og
spænd dem op efter målene, så arbejdet er jævnt og
kanterne ligger fladt. Dette vil det lette både monteringen og arbejdet med at samle masker jævnt op til
ærmerne.
ÆRME (strik 2)
Brug 60 cm rundpind og begynd ved sidesømmen nederst i ærmegabet. Strik 100 (108) 112 (120) 128 m
op jævnt fordelt rundt i ærmegabet med Bundfarven.
Placer et mærke ved omgangens begyndelse og start
med at samle til en runde. Ærmet strikkes rundt på
rundpinden bortset fra i ærmekuplen, hvor der strikkes vendepinde.
Ærmekuppel
1. vendep: Strik 67 (72) 75 (80) 85 m ret, vend.
2. vendep: Strik 34 (36) 38 (40) 43 m vrang, vend.
3. vendep: Strik ret frem til 1 m efter sidste vending,
vend.
4. vende: Strik vrang frem til 1 m efter sidste vending, vend.
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Gentag 3. og 4. vendep i alt 25 (28) 29 (32) 34
gange (dvs. til der er 16 masker under armen, som
der ikke er strikket venderækker over, 8 før og 8 efter
omgangsmærket).
Strik ret frem til omg-mærket.
Selve ærmet
Saml nu omg og strik 5 cm lige op i glatstrik.
Indtagningsomg: 1 r, 2 r sm, strik ret, til der er 3 m
tilbage på omg, 2 r sm, 1 r.
Gentag ovenstående indtagningsomgang på hver 4.
omg yderligere 23 (25) 26 (28) 31 gange.
Der er nu 54 (58) 60 (64) 66 m på pinden.
Fortsæt herefter lige op i glatstrik, til ærmet måler 42
(42) 43 (43) 44 cm, målt fra under armen (dvs. uden
at måle ærmekuplen med).
Strik 1 omg mere i glatstrik og tag samtidig 6 (6) 4
(4) 6 m jævnt ind over omg.
Strik herefter 8 pinde rib, 2 r, 2 vr.
Luk alle masker af.
Nederste ribkant
Strik 270 (294) 322 (342) 370 m op jævnt fordelt
langs nederste kant med fv. 140.
1. p (vrangsiden): 3 vr, *2 r, 2 vr*. Gentag fra * til *,
til der er 3 m tilbage på p, 3 vr.
Strik 8 pinde rib som m viser. Luk alle masker af.
Knaphulsribkant
Strik 354 (358) 362 (374) 382 m op hele vejen rundt
langs forkanterne og op om nakken.
1. p (vrangsiden): 3 vr, *2 r, 2 vr*. Gentag fra * til *,
til der er 3 m tilbage på p, 3 vr.
Strik 10 pinde rib som m viser.
Næste pind (retsiden): 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til
* yderligere 12 (13) 14 (16) 18 gange,[(slå om, 2 vr
sm, 2 r, 2 vr, 2 r] 2 gange, slå om, 2 vr sm, fortsæt i
ribmønster pinden ud.
2. pind (vrangsiden): Strik pind i etableret ribmønster, strik omslag i mønster.
Strik yderligere 2 pinde ribmønster. Luk alle masker
af.
Montering
Hæft alle ender. Sy knapper på knaphulskanten over
for knaphullerne cirka 3 cm inde fra kanten.

Filcolana

