
Opskrift 1606 Cardigan med hulmønster i Linea 
 
Størrelse: S (M) L (XL) 
 
Overvidde: 94 (94) 104  114 cm 
 
Hel længde: 54 (57) 60 63 cm 
 
Garn: Cewec Linea (34 % hør, 29 % bomuld, 37 % viskose, 50 g = 215 m) 
 
Garnforbrug: 6 (6) 7 7 ngl fv 11 (mintgrøn) 
 
Pinde: Jumperpinde nr. 2½ og 3, rundp nr. 2½, mindst 80 cm (til forkanten) 
 
Tilbehør: 7 knapper 
 
Strikkefasthed: 25 m (= 2 rapporter + 1 m) og 38 p i hulmønster A på p nr. 3 = 10 x 10 cm. 
 24 m (= 4 rapporter) og 33 p i hulmønster B på p nr. 3 = 10 x 10 cm. (Begge 

strikkefastheder måles efter dampning fra vrangen). 
 Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde. 
 
Kantmasker (kantm): Strik første og sidste m ret på alle p – disse m tæller ikke med i mønsteret og 
er ikke vist i diagrammet. 
 
Løftet udtagning (løftet udt): Stik ned i m under næste m på vrangsiden af arb (i "vrangbuen") og 
strik en retmaske igennem buen, strik derefter masken på p ret (= 1 m taget ud). 
 
Ryg 
Slå 117 (117) 129 (141) m op på p nr. 2½. Begynd med en vrangpind (= vrangsiden) og strik i alt 9 
(9) 11 (11) p glatstrikning. 
Næste p (hulkant til ombuk): 1 kantm, *2 r sm, slå om*, gentag fra * til * til de sidste 2 m, 1 r, 1 
kantm. Strik igen 9 (9) 11 (11) p glatstrikning (sidste p = vrangsiden). 
Skift til p nr. 3 og fortsæt i hulmønster efter diagram A. Når arb måler 7 (8) 8 (9) cm målt fra 
ombukskanten, tages fra retsiden ind i de glatstrikkede baner således: 
Næste p: 1 kantm, *2 r, 1 r løs af, 1 r, træk den løs m over den strikkede, 3 r, strik hulmønster efter 
diagrammet over de næste 5 m*, gentag fra * til * til der er 8 m tilbage, og slut med 2 r, 1 r løs af, 1 
r, træk den løs m over den strikkede, 3 r, 1 kantm = 107 (107) 118 (129) m på p – der er nu 6 m i 
hver glatstrikket bane, hvor der før var 7. 
Fortsæt 5 (6) 7 (8) cm lige op, slut med en p fra vrangsiden. 
Næste p: 1 kantm, *2 r, 1 r løs af, 1 r, træk den løs m over den strikkede, 2 r, strik hulmønster over 
de næste 5 m*, gentag fra * til * til der er 7 m tilbage, og slut med 2 r, 1 r løs af, 1 r, træk den løs m 
over den strikkede, 2 r, 1 kantm = 97 (97) 109 (117) m på p – der er nu 5 m i hver glatstrikket 
bane, hvor der før var 6. 
Fortsæt 5 (6) 7 (8) cm lige op, slut med en p fra vrangsiden. Nu tages ud svarende til 
indtagningerne: 
Næste p: 1 kantm, *2 r, 1 løftet udt, 2 r, strik hulmønster over de næste 5 m*, gentag fra * til * tli 
der er 6 m tilbage, og slut med 2 r, 1 løftet udt, 2 r, 1 kantm = 107 (107) 118 (129) m på p – der er 
nu 6 m i hver glatstrikket bane, hvor der før var 5. 
Fortsæt 5 (6) 7 (8) cm lige op, slut med en p fra vrangsiden. 
Næste p: 1 kantm, *3 r, 1 løftet udt, 2 r, strik hulmønster over de næste 5 m*, gentag fra * til * til 
der er 7 m tilbage, og slut med 3 r, 1 løftet udt, 2 r, 1 kantm = 117 (117) 129 (141) m på p – der er 
nu 7 m i hver glatstrikket bane, hvor der før var 6. 
Fortsæt lige op til arb måler 34 (36) 38 (40) cm fra ombukskanten. 



Luk nu 6, 2, 1, 1, 1, 1 (6, 2, 1, 1, 1, 1) 7, 2, 1, 1, 1, 1, 1 (7, 3, 2, 1, 1, 1, 1) m af i hver side på hver 
2. p til ærmegab = 93 (93) 101 (109) m på p. Fortsæt lige op til arb måler 52 (55) 57 (60) cm fra 
ombukskanten. Luk de midterste 23 (23) 25 (25) m af til halsudskæring, og strik hver side færdig 
for sig. 
Luk mod halsen yderligere 4, 2, 1 (4, 2, 1) 4, 2, 1, 1 (4, 2, 1, 1, 1) m af på hver 2. p. Når arb måler 
54 (57) 60 (63) cm fra ombukskanten, lukkes de resterende 28 (28) 30 (33) m af til skulder. Strik 
den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt. 
 
Venstre forstykke 
Slå 60 (60) 65 (72) m op på p nr. 2½ og strik glatstrikket kant med ombuk som på ryggen. Skift til p 
nr. 3 og fortsæt i hulmønster efter diagram A. Kun str. S, M og XL, bemærk: I arb's venstre side 
strikkes kun ½ hulmønster, og "midter"indtagningen strikkes derfor 1 r løs af, 1 r, træk den løse m 
over inden for kantm (= 2 m strikkes sm i stedet for 3).  
Alle str.: Tag ind og ud i de glatstrikkede baner i samme højde og på samme måde som på 
ryggen. Kun str. L, bemærk: Dog tages ikke ind/ud i den halve glatstrikkede bane i venstre side. 
Alle str.: Luk af til ærmegab i arb's højre side i samme højde og på samme måde som på ryggen. 
Samtidig, når arb måler 35 (37) 39 (41) cm, begyndes indtagninger til V-udskæringen i arb's 
venstre side. Tag ind fra retsiden således: Strik til der er 3 m tilbage på p, 2 r sm, 1 kantm. Gentag 
disse indtagninger på hver 4. p i alt 20 (20) 21 (23) gange = 28 (28) 30 (33) m på p. Når arb måler 
som ryggen til skulder, lukkes de resterende m af. 
 
Højre forstykke 
Strikkes som venstre forstykke, blot spejlvendt. Bemærk: Indtagningerne til V-udskæringen 
strikkes i begyndelsen af p fra retsiden således: 1 kantm, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den 
strikkede. 
 
Ærmer 
Slå 57 (63) 69 (69) m op på p nr. 2½ og strik glatstrikket kant med ombuk som på ryggen. Skift til p 
nr. 3 og fortsæt i hulmønster efter diagram B. Samtidig tages 1 m ud i hver side inden for kantm 
på hver 10. (8.) 8. (8.) p i alt 12 (15) 15 (18) gange = 81 (93) 99 (105) m. Strik de nye m med i 
mønster efterhånden. Fortsæt lige op til arb måler 43 (45) 46 (47) cm målt fra ombukskanten. 
Luk nu 6, 2, 2 (6, 2, 2) 7, 2, 2 (7, 3, 2, 2) m af i hver side på hver 2. p til ærmegab = 61 (73) 77 (81) 
m. Tag derefter fra retsiden 1 m ind i hver side på hver 2. p: I højre side af arb tages ind ved at 
strikke 1 kantm, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den strikkede. I venstre side tages ind ved at 
strikke 2. og 3.-sidste m r sm, 1 kantm. Tag ind på denne måde i alt 15 (17) 18 (18) gange. Luk nu 
2, 3, 4 (2, 2, 3, 5) 2, 2, 3, 5 (2, 2, 3, 5) m af i hver side på hver 2. p, og luk til sidst de resterende 13 
(15) 17 (17) m af. 
Strik det andet ærme magen til. 
 
Montering 
Damp delene let fra vrangen. Sy skuldersømmene. Sy side- og ærmesømmene inden for kantm. 
Sy ærmerne i. Fold kanterne forneden og på ærmerne i hulrækken, og sy kanterne til på 
vrangsiden. 
For- og halskant: Begynd forneden ved højre forstykke. Strik med rundp nr. 2½ ca. 80 (85) 90 
(95) m op langs den lodrette kant, 50 (53) 56 (59) m langs V-udskæringen, 40 (40) 44 (46) m langs 
halsudskæringen på ryggen, og tilsvarende ned langs venstre forstykke. (Ved kanterne forneden 
strikkes m op gennem begge lag.) Begynd med en p vrang og strik glatstrikning med ombukskant 
på samme måde som forneden og på ærmerne. Luk af fra retsiden. Samtidig strikkes 7 knaphuller 
fra retsiden på 4. (4.) 6. (6.) p fra opsamlingen af m og igen på 6. (6.) 6. (6.) p efter hulrækken. 
Knaphullerne fordeles jævnt langs det lodrette stykke af højre forkant – det nederste 1½-2 cm fra 
kanten forneden, og det øverste ca. 1 cm under begyndelsen af V-udskæringen. Knaphullerne 
dannes ved at strikke 2 r sm, slå om. 



Fold forkanten i hulrækken og sy den til på vrangsiden. Sy evt. nogle få kastesting om hvert 
knaphul for at hæfte de 2 lag af kanten sammen. Hæft ender. Sy knapperne i over for 
knaphullerne. 
 
Diagram A 

 
Diagram B 

 
 
Tegnforklaring 



 
 
 
 


