


1852 – Pepita Top-down Cardigan med rund hals i Mayflower Cotton Merino solid. 
 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 
Overvidde cm: 94 (98) 102 (106) 110 (114) 
Længde, midt bag cm: 53 (55) 57 (59) 61 (63) 
Fv. 21, Solid blå koral, ngl.: 6 (6) 7 (7) 8 (8) 
Pinde: 3 og 3½ 
Rundpinde (40 og 60 cm): 3 og 3½ 
Kvalitet: Mayflower Cotton Merino solid. 50 % Uld Superwash, 50 % Bomuld, 

løbelængde ca. 170 m pr. 50 gram. 
Tilbehør: 2 maskemarkører (MM). 

6 knapper (dia 1 – 1 ½ cm). 
Strikkefasthed: 22 m og 28 p i glat på p nr. 3½ = 10 x 10 cm 

 
For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 
 
Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden / Ret på alle omgange. 
 
Dobbelt rib: Skiftevis 2 ret og 2 vrang. 
 
Kantmaske (km): Den 1. maske på alle pinde tages ret løs af og den sidste maske strikkes ret. 
 
Der begyndes med ryggen, som strikkes frem og tilbage ned til afslutningen på ærmegabene. Forstykkerne 
strikkes på fra ryggens skuldermasker og strikkes hver for sig frem og tilbage til afslutningen på 
ærmegabene. Derefter strikkes kroppen samlet frem og tilbage og sluttes med kanten forneden. Ærmerne 
strikkes på og til slut strikkes halskant og forkanter. 
 
Ryg. 
Slå 78(82)86(92)96(100) masker op på p nr. 3½ og strik 1 pind vrang, idet der samtidig sættes en 
maskemarkør (ikke på pinden, men i opslagningskanten) på hver side af de midterste 36(38)40(42) 44(46) 
masker til hals. Det giver 21(22)23(25)26(27) masker i hver side til skuldre. 
 
Fra den følgende retsidepind strikkes vendepinde over skuldermaskerne, så skulderlinjen bliver skrå: 
 
Strik frem til og med den anden markør (= 21(22)23(25)26(27) + 36(38)40(42)44(46) masker), strik derefter 
7(7)7(8)8(9) masker. Vend arbejdet og slå om. 
På vrangsiden strikkes 7(7)7(8)8(9) masker + 36(38)40(42)44(46) masker + 7(7)7(8)8(9) masker. Vend 
arbejdet og slå om. 
 
Næste retsidepind: Strik 7(7)7(8)8(9) masker + 36(38)40(42)44(46) masker + 7(7)7(8)8(9) masker, strik 
omslaget ret sammen med næste maske og strik 6(6)7(7)8(8) masker. Vend, slå om. 
Næste vrangsidepind: 14(14)15(16)17(18) vrang, 36(38)40(42)44(46) vrang, 7(7)7(8)8(9) vrang, strik 
omslaget drejet vrang sammen med næste maske, 6(6)7(7)8(8) vrang, vend. 
 
Retsiden: 14(14)15(16)17(18) ret, 36(38)40(42)44(46) ret, 14(14)15(16)17(18) ret, strik omslaget og 
retmasken ret sammen, 6(7)7(8)8(8) ret, vend. 
Vrangsiden: 21(22)23(25)26(27) vrang, 36(38)40(42)44(46) vrang, 14 vrang, strik omslaget og vrangmasken 
drejet vrang sammen, 6(7)7(8)8(8) vrang. Vend arbejdet. 
 
Strik derefter lige op over alle masker, til arbejdet måler 16(17)18(19)20(21) cm i siderne. 



Tag derefter 1 m ud i begge sider på hver retsidepind således: Strik de 4 første masker, strik 1 ret i den 
venstre lænke under den nys strikkede maske, strik frem til de sidste 4 masker, strik 1 ret i den højre lænke 
under den næste maske og strik de sidste 4 masker. Gentag disse udtagninger i alt 5 gange = 
88(92)96(102)106(110) masker. Slå derefter 3 masker op i begge sider = 94(98)102(108) 112(116) masker. 
Sæt disse masker til hvile på rundpind nr. 3½. 
 
Venstre forstykke med rund hals.  
Strik nu 21(22)23(25)26(27) masker op i ret langs opslagningskanten på den venstre skulder = venstre side 
af ryggen. Strik vendepinde over de 21(22)23(25)26(27) m på samme måde som på ryggen:  
 
Strik 21(22)23(25)26(27) masker vrang fra vrangsiden. Vend og strik 7(7)7(8)8(9) ret fra halssiden, vend 
arbejdet og slå om. Strik 7(7)7(8)8(9) vrang tilbage. Vend.  
 
Strik 7(7)7(8)8(9) ret, strik omslaget og den næste maske ret sammen, strik 6(6)7(7)8(8) ret, vend arbejdet 
og slå om. Strik 14(14)15(16)17(18) vrang.  
 
På næste retsidepind strikkes 14(14)15(16)17(18) ret, strik omslaget og den næste maske ret sammen, strik 
6(7)7(8)8(8) ret pinden ud. Strik 1 p vrang tilbage.  
 
Derefter fortsættes lige op, til der er strikket 8 pinde lige op i halssiden. I halssiden tages nu 1 maske ud på 
hver retsidepind på samme måde som i ærmegabene i alt 3 gange og derefter slås 2 masker op i halssiden i 
slutningen af hver vrangsidepind 3 gange og 9(10)11(12)13(14) m 1 gang = 39(41)43(46)48(50) masker. 
 
 Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 16(17)18(19)20(21) cm fra skulderlinjen og tag derefter 1 maske ud i 
ærmegabet på hver 2. pind 5 gange og slå derefter i slutningen af den følgende retsidepind 3 masker op = 
47(49)51(54)56(58) masker. Strik vrang tilbage. Lad arbejdet hvile. 
 
Højre forstykke med rund hals. 
Strik 21(22)23(25)26(27) m op i ret langs opslagningskanten på den højre skulder = højre side af ryggen. 
Strik vendepinde over de 21(22)23(25)26(27) m på samme måde som på ryggen:  
 
Strik 7(7)7(8)8(9) masker vrang fra vrangsiden. Vend, slå om og strik 7(7)7(8)8(9) ret. Strik 7(7)7(8)8(9) 
vrang, strik omslaget og den næste maske drejet vrang sammen, strik 6(6)7(7)8(8) vrang, vend arbejdet og 
slå om.  
 
Strik 14(14)15(16)17(18) ret. På næste vrangsidepind strikkes 14(14)15(16)17(18) vrang, strik omslaget og 
den næste maske drejet vrang sammen, strik 6(7)7(8)8(8) vrang pinden ud. Strik 1 pind ret og 1 pind vrang.  
 
Derefter fortsættes lige op, til der er strikket 8 pinde lige op i halssiden. I halssiden tages nu 1 maske ud på 
hver retsidepind på samme måde som i ærmegabene i alt 3 gange og derefter slås 2 masker op i halssiden i 
slutningen af hver retsidepind 3 gange og 9(10)11(12)13(14) m 1 gang = 39(41)43(46)48(50) masker. 
Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 16(17)18(19)20(21) cm fra skulderlinjen og tag derefter 1 maske ud i 
ærmegabet på hver 2. pind 5 gange og slå derefter i slutningen af den følgende vrangsidepind 3 masker op 
= 47(49)51(54)56(58) masker. Lad arbejdet hvile. 
 
Krop. 
Fortsæt nu over alle masker i sammenhæng på rundpind nr. 3½ således: Strik venstre forstykkes 
47(49)51(54)56(58) m, slå 10 m op til afslutningen på ærmegabet, strik ryggens 94(98)102(108) 112(116) m, 
slå 10 m op til afslutningen på det andet ærmegab og strik det højre forstykkes 47(49)51(54)56(58) masker = 
208(216)224(236)244(252) masker. Strik frem og tilbage i glat, til der er strikket 28(29)30(31)32(33) cm fra 
ærmegabet. Skift til rundpind nr. 3 og fortsæt i dobbelt rib (1 km, 2 vrang, * 2 ret, 2 vrang, gentag fra * og slut 
med 1 km). Når kanten måler 4½ cm (16 pinde), strikkes 3 pinde glat til rullekant. Luk maskerne af i vrang på 
den 4. pind. 
 



Ærmer. 
Der begyndes med at strikke masker op i midten af ærmegabets bund. Rts: Strik 5 m op langs den ene side 
af ærmegabets bund, strik 32(33)34(35)36(37) m op langs ærmegabet op til skuldersømmen, strik 
32(33)34(35)36(37) m op langs den anden side af ærmegabet og slut med at strikke 5 m op langs den 
anden halvdel af ærmegabets bund = 74(76)78(80)82(84) m.  
 
Herfra strikkes frem og tilbage i vendepinde, så ærmekuplen formes. På den følgende vrangside-pind sættes 
en maskemarkør på hver side af de midterste 18 m = 9 m på hver side af skulder-sømmen, strik pinden 
færdig. På næste p (rts) strikkes ret til og med de markerede 18 m, vend og slå om. Vrs: Strik de 18 m, vend 
og slå om. * Næste p, rts: Strik ret frem til omslaget, som strikkes ret sammen med den følgende m, strik 1 
ret, vend og slå om. Vrs: Strik vrang frem til omslaget, som strikkes drejet vrang sammen med den følgende 
m, strik 1 vrang, vend og slå om. Gentag fra * i alt 6(7)8(9)10(11) gange (der strikkes nu over de midterste 
42(46)50(54)58(62) m).  
 
Derefter strikkes således: ** Rts: Strik ret frem til omslaget, som strikkes ret sammen med den følgende m, 
vend og slå om. Vrs: Strik vrang frem til omslaget, som strikkes drejet vrang sammen med den følgende m, 
vend og slå om. Gentag fra ** i alt 11(10)9(8)7(6) gange (der strikkes nu over de midterste 
64(66)68(70)72(74) m).  
 
Derefter strikkes således: Rts: Strik ret frem til omslaget, som strikkes ret sammen med den følg-ende m, 
strik de resterende 4 m. Vrs: Strik vrang frem til omslaget, som strikkes drejet vrang sammen med den 
følgende m, strik de resterende 4 m. Der strikkes nu over alle 74(76)78(80)82 (84) m.  
 
Fortsæt rundt på magic loop eller strømpepinde nr. 3½, idet der sættes et mærke ved omgangens 
begyndelse = i midten af ærmegabet. Strik lige op, til der er strikket 4 cm efter ærmegabet. Derefter tages 1 
m ind på hver side af omgangsmærket på hver 6. omg 4 gange og derefter på hver 8. omg 7 gange = 
52(54)56(58)60(62) m. Fortsæt derefter lige op, til ærmet måler 36(36)37 (37)38(38) cm fra ærmegabet. Skift 
til magic loop eller strømpepinde nr. 3 og fortsæt i dobbelt rib. Når der er strikket 5 cm, strikkes 3 omg ret og 
derefter lukkes passende løst af i ret på den 4. omg. Strik det andet ærme mage til. 
 
 
 
Halskant.  
Med pind nr. 3 strikkes i ret et passende antal masker op langs halsudskæringen, f.eks. 98(102) 
106(110)114(118) m. Maskeantallet skal være delbart med 4 + 2 m. På den følgende vrangside-pind 
fordeles m således: 1 km, 1 ret, * 2 vrang, 2 ret, gentag fra * og slut med 2 vrang, 1 ret og 1 km. Fortsæt i 
dobbelt rib, til halskanten måler 2½ cm. Strik derefter 3 p glat til rullekant og luk m af på den 4. p. 
 
Forkanter. 
Venstre forkant: Med p nr. 3 strikkes et passende antal masker op langs den venstre forkant – ca. 3 m op for 
hver 4 pinde = ca. 114(118)122(126)130(134) m. Maskeantal skal være delbart med 4 + 2 m. På den 
følgende vrangsidepind fordeles m således: 1 km, 1 ret, * 2 vrang, 2 ret, gentag fra * og slut med 2 vrang, 1 
ret og 1 km. Fortsæt i dobbelt rib, til halskanten måler 2½ cm. Strik derefter 3 p glat til rullekant og luk m af 
på den 4. p. 
Højre forkant: Strikkes mage til den venstre, blot med 6 knaphuller jævnt fordelt. Mål ud langs den venstre 
forkant, hvor knaphullerne skal placeres. Knaphullerne strikkes på den 3. pind i kanten. 1 knaphul = strik 2 m 
sammen, 1 omslag, 2 m overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, strik næste m og træk den løst aftagne m 
over). På den følgende vrangsidepind strikkes maskerne med i ribben, idet der strikkes 2 m i omslaget i 
knaphullets midte.  
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