
Model nr. 1 CARDIGAN MED STRIBER OG PRIKKER
Materiale: Kauni effektgarn nr. 8/2 og Kauni ensfarvet 100% 
uldgarn
Str. XS(S)M(L)XL 
Brystmål: 51(53)55(57)59 
Længde: 60(62)64(66)68 
Garnforbrug: 250 g ensfarvet og 250 g effektgarn 
Farveforslag: Effektgarn ET+ ensfarvet HH3, effektgarn 
EX+ensfarvet LL6, effektgarn EV+ensfarvet PP 
Pind : nr. 2½ - 3½ 
Strikkefasthed: 25 m og 37 p i glat strik =10x10 cm før 
filtning. Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med 
finere eller grovere pinde. 
Ryggen. Slå 137(143)149(155)161m op på pind nr. 
2½. Strik første omg 1r og 1vr til ribkant. Fortsæt med 
rib-kant, men hver 8.m strikkes ikke igennem. Strik 5 
p. Strik 30(34)38(42)46 p glatstrik med pind nr.3½ med 
stribemønster efter diagram. Bundfarven er effektgarn 
og striber er ensfarvet. Start med prikkemønster efter 
diagram. Strik 4 p striber mellem prikkerne. Strik 3 
rækker prikker i alt. Nu har du strikket 74(78)82(86)90p 
med pind nr.3½. Strik stribet mønster til der er strikket 
110(114)118(122)126 p. Der lukkes af til ærmegab på hver 
p i begge sider: 6,3,3,2,2,2, 1,1 m, i alt 20 m. Nu er der 
97(102)109(115)121 m tilbage på pinden. Fortsæt strikning 
til du har strikket 118 (122)126 (130)134p med pind nr.3½, 
og start med øverste prikmønster efter diagram. Strik 2 p 
striber mellem prikkerne og 3 rækker prikker i alt. Efter den 
sidste prikrække strik 10 p lige op. Start med at lukke af til 
skuldrene og til halsåbningen samtidig. Strik 29(32)34(37) 
40m og luk de midterste 29 (29)31(31)31 m af. Strik de 
sidste 29(32)34(37)40 m. Fortsæt med 2 garnnøgler. Luk af 
til skulderen 6,7,8,8(8,8, 8,8)8,8,9,9(9,9,9,10)10,10,10,10 og 
til halsåbningen 2,2,1 samtidig. 
Halvt forstykke. Slå 71(74)77(80)83 m op på pind nr. 2½. 
Til lynlåsen i midten strik 4 m glat i løbet af hele forstykke. 
Strik 1 pind 1r og 1vr til ribkant. Fortsæt med ribkant, men 
hver 8.m strikkes ikke igennem. Strik 5 p. Strik 30(34)38(42) 
46 p glatstrik med pind nr.3½ med stribemønster efter 
diagram. Bundfarven er effektgarn og striber er ensfarvet. 
Start med prikmønster efter diagram. Strik 4 p striber mel-
lem prikkerne. Strik 3 rækker prikker i alt. Nu har du strikket 
74(78)82(86)90p med pind nr.3½. Strik stribet mønster 
til der er strikket 110(114)118(122)126 p. Der lukkes af til 
ærmegab på hver p: 6,3,3,2,2,2,1,1 m, i alt 20 m. Nu er der 
51(54)57(60)63 m tilbage på pinden. Strik 5 p striber efter 
den sidste prikkerække. Start med at lukke af til halsåbning. 
Strik 29(32)34(37)40m og luk de midterste 17(17)18(18)18 
m af. Luk af til skulderen 6,7,8,8 (8,8,8,8) 8,8,9,9(9,9,9,10) 
10,10,10,10 m og til hals-åbningen 2,2,1 m samtidig. 
Den anden forstykke strikkes spejlvendt. 
Ærmer. Slå 57(59)61(63)65m op på pind nr. 2½. Strik 1 
pind 1r og 1vr til ribkant. Fortsæt med ribkant, men hver 
8.m strikkes ikke igennem. Strik 5 p. Strik 2 p glatstrik med 

pind nr.3,5 med stribemønster efter diagram. Bundfarven 
er effektgarn og striber er ensfarvet. Start med at tage 
ud på begge side af arbejdet på hver p indtil du har 
77(91)105(119)135 m på pinden. Herfra tage ud på hver 1,2 
p, på 5,6 p på 9,10 pind osv.- 20(32)44(56)70m i alt. Herfra 
tage ud på hver 1,2 p, på 7,8 p på 13,14 indtil du har taget 
ud 111(117)123(129) 135 m i alt. Undt. XL, hvor der tages 
ud på hver 1,2 p, på 5,6 p på 9,10 pind osv hele tiden. Strik 
lige op. Efter du har strikket 30 p med pind nr. 3,5, start med 
at lave prikkemønster efter diagram. Strik 4 p striber mellem 
prikkerne. Strik 3 rækker prikker i alt. Efter du har strikket 
147 p, luk af til ærmerundning i beg. Af hver p: 6,3,3,2,2,1,1. 
I alt 28 m. Du har nu 75(81)87(93)99 m på pinden. Luk af for 
resterende masker samtidig. Sy skulderne sammen og saml 
maskerne på pind nr.2,5. Strik 1 pind 1r og 1vr til ribkant. 
Fortsæt med ribkant, men hver 8.m strikkes ikke igennem. 
Strik 5 p. Luk maskerne af samtidig. Læg stykkerne 
sammen med retsiden ind og sy dem sammen langs kanten. 
Vask stykkerne ved 40. Tør og åbn dem fra syningerne. 
Pres dem fra venstre side. Mål forstykkets længde fra 
lynlåsens side og strik lynlåsens bagstykke. 
Lynlåsens bagstykke: Slå 6 m op på pind nr. 3,5 og 
strik den ønskede længde i glatsrik. Sy ærmerne i. Sy 
sidesømmerne i ærmer og sidestykker. Sy lynlåsen i. Sy 
lynlåsens bagstykke på og sy lynlåsen ind. 

Model nr. 2 STORT SJAL MED TREKANTMØNSTER

Materiale: Kauni effekt – lacegarn nr. 8/1
Garnforbrug: 170 g
Farveforslag: Alle Kauni effekt – lacegarn nr. 8/1
Pind: Rundpind nr. 4 (der strikkes ikke rundt)
Færdig størrelse: 262 x 112 cm.
Hjælp du får brug for undervejs: Sjalet er en stor 
strikkeopgave for utrænede strikkere. Men følg diagrammet 
og anvisninger nøje og opgiv ikke !
Diagrammet læses fra højre mod venstre, som du ville 
se maskerne i det færdigstrikkede sjal. Den centrale 
midtermaske er gennemgående i hele sjalet, og siderne 
er spejlvendte for hinanden. Diagrammet består af 3 
mønsterdele og henvisninger undervejs som du når frem. 
Diagrammet skal altid følges nøje så maskeantallet er 
korrekt, ellers vil der blive for mange eller for få masker til at 
strikke mønsteret rigtigt. Diagrammet viser hvordan retsiden 
af sjalet strikkes. Alle m på bagsiden strikkes altid vrang 
tilbage uden ind- og udtag. De 3 kantmasker i begge sider 
strikkes løse, så sjalet ikke bliver for stramt i siderne. 
Sjalet startes øverst midt på og efter diagramdel 1. 
Slå 9 m op og strik efter diagrammets første del fra p1 til 31. 
Du skal i første gennemstrikning af mønsteret se bort fra at 
nogle m er lyse/mørkt markerede, og bare strikke dem som 
de står. Nu har du strikket 1½ mønster højde. Fortsæt efter 
anvisningen i diagrammet med p 13 – 31. Vær opmærksom 
på, at de mørkest farvede felter ikke gentages, (de er der 



for at give sjalet ekstra vidde). Du skal nu ikke strikke efter 
diagrammet, men strikke de lyse markeringer som er gen-
tagelsesrækker der strikkes på alle pindens masker til du 
når midtermasken. På den anden side af midtermasken 
er det samme gentagelsesrække men spejlvendt. Når du 
har strikket 7½ mønsterhøjde slutter du med række 29, og 
denne del af sjalet færdigt. Du har nu 188 masker på hver 
side af midtermasken i alt 377 masker. 
Du kan nu begynde på diagrammets 2 del. Strik en p ret 
og vrang tilbage. Mønsterdel skal forstås således: Efter 
de 3 kantmasker strikkes som efter diagram: * -slå om- 1r 
løs af, 1r der træk hen over den løse r*. **Dette gentages 
47 gange. Fortsæt med *-slå om-, 1r* indtil midtmasken. ** 
strikkes også på den anden side af midtermasken lige så 
mange gange som på højre side. Herefter *-slå om-, 2m ret 
sammen*. ** gentages 47 gange. Til slut de 3 kantmasker. 
Du er nu klar til 3 diagramdel. De masker du har på pinden 
skal være delelige med 14 + 1 midtermaske. Hver tunge 
er 14 m bred. Passer det totale antal masker ikke helt, 
kan du tage ud eller ind på første retpind i diagramdel 3. 
Midtermasken er første maske til den midterste tunge. 
Diagrammet viser en halv kanttunge (vist 1–10). Herefter to 
almindelige tunger (vist 2 x 1 – 14). Herefter én midtertunge 
(vist 1 – 4 pilen efter 4- tallet er sjalets midte). Du begynder 
med den halve kanttunge 1 - 10. Herefter almindelige tunger 
1 – 14 i alt 19 stk., til du når til midtertungen. Fortsæt med 
1– 4 samt midtermasken. Herfra strikkes der spejlvendt 
således: Strik maskerne i midtertungen 4, 3, 2, 1, og 
fortsæt med almindelige tunger 14, 13, 12, 11 osv. til du har 
begyndelsen af de sidste19 tunger spejlvendt. Kanttungen 
i den anden side strikkes ligeledes spejlvendt 10, 9, 8, 7, 
6 osv. Du har nu strikket første pind af diagramdel 3. De 
øvrige pinde strikkes på samme måde. Højre del af sjalet 
som diagram, venstre side spejlvendt efter diagram. NB! 
Der er i diagrammet nogle felter som ikke er udfyldt. De 
springes bare over. De forekommer fordi mønsteret ellers 
ikke kan vises rigtigt. 
På den sidste pind i diagrammet afsluttes med 2 tråde for at 
forstærke kanten. Således: 2 m r sm, 1 m r fra forrige m, 2 
m r sm, 1 m r fra forrige m osv.
Vask sjalet med uldshampo eller uldsæbe. Stræk sjalet 
til et mål på 262x112 cm på et frottehåndklæde lagt på 
madrassen, hold fast med knappenåle, som efter tegning. 
Start med nederste spids, derefter øverste del midt for, og til 
sidst sidespidserne. 

Model nr. 3 SJAL MED ROSER 
Materiale: Kauni effektgarn nr. 8/2 (100% uld) Str. One 
size Færdig mål: 215 cm x 105 cm Garnforbrug: 490 g 
Farveforslag: alle farver i Kauni effektgarn 8/2 Pinde: nr. 2 
og 2½ Strikkefasthed: 25 m og 36 p glat = 10 x 10 cm før 
filtning 30 m og 36 p glat = 10 x 10 cm efter filtning Passer 
strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde.Alle stykker er strikket større, end normalt, 
fordi, at stykkerne bliver filtet før syning. 
Firekant med roser. Slå 224 m op på pind nr.2½ og strik 2 

p glat. Fortsæt med at strikke roser efter diagram. Breden af 
stykket er 9 roser. Strik 8 rose-rækker.Strik igen 2 r glat og 
luk alle masker af samtidig. 
Trekanterne i glatstrik. For strikning af 2 ens trekanter 
strikkes ét firkantet stykke som senere klippes over 
diagonalt. Slå 210 m op på pind nr.2. Strik 85 cm glat. Luk 
alle masker af samtidig. 
Forberedelse til filtning. Buk stykkerne sammen med 
retsiden ind og sy dem sammen langs kanten. Vask 
stykkerne ved 40°. Tør dem og åben dem fra syningerne. 
Pres dem fra vrangsiden. 
Montering. Klip glatstrikket firkantet stykke diagonalt 
over til 2 ens trekanter. Buk den klippede kant og hæft de 
overklippede masker. Sy de 2 trekanter og firekant med 
roser sammen til et stort sjal efter tegning. Lav duskene 
efter tegning og sæt dem på sjalet. Se tegning. 

Model nr. 4 CARDIGAN TIL BØRN, MED ROSEMØNSTER
Materiale: Kauni ensfarvet 100% uldgarn i 8/2 
Str. 92 -2 år  104 -4 år 
     116 -6 år  128 -8 år 
Garnforbrug:170g bundfarve og 170g til mønster +kant 
Farveforslag: bagrund LL4 ; roser JJ7; kant RR 7 
Pind: nr. 2 - 2 ½ 
Strikkefasthed: 25 m og 37 p i glat strik = 10x10 cm Passer 
strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde. 
Ryggen. Slå 96(102)112(118) m op på pind nr. 2. Strik 
første pind vrang med bundfarvens garn. Start med 
mønstret på retsiden efter diagram nr. 1. Strik 57(69)81(99) 
p lige op. Luk af 2 m af på retsiden af arbejdet på hver 2 p. 
Det er 12(12)14(14)m i alt på begge sider af arbejdet. Der 
er 72(78)84(90)m på pinden. Strik 27(31) 35(37)p lige op. 
Start med at lukke af til halsåbningen på arbejdets retside. 
Strik på arbejdets retside 31(34)36(38)m og luk de midterste 
10(10)12(14)m af til halsåbningen. Der skal være 34 m 
på venstre pind og 31(34)36(38) m på højre pind. Luk på 
halsåbningens side på hver 2.pind 3,2,1 m af,.i alt 6 m. Du 
har 25(28) 30(32) m på venstre pind. Luk på hver anden p 
8,8,9 (9,9,10)10,10,10(10,11,11) m af. 
Strik den højre del af arbejdet (halsåbningen og skulderen) 
spejlvendt. 
Nederste kantmønster på ryggen. Saml de 96(102)112 
(118) m fra arbejdets 1 p på pind nr.2. Strik den første p 
vrang fra vrangsiden og slå 1 m op. Det er 97(103)113(119) 
m på pinden. Strik efter diagram nr.2. Der vil blive en bølget 
kant med hulmønster. 
Venstre forstykke. Slå 48(51)56(59)m op på pind nr. 2. 
Strik første pind vrang med bundfarvens garn. Start med 
mønstret på retsiden efter diagram nr.1.Strik 58(70)82(100) 
p lige op. Start med at lukke af til ærmegab på arbejdets 
vrangside. Luk 2 m af på venstre forstykke på hver 2 p. Det 
er 12(12)14(14)m i alt. Det er 36(39)42(45)m på pinden. 
Strik 25p lige op. Start med at lukke af til halsåbningen på 
arbejdets retside: luk på arbejdets højre side på hver 2 p 
3,3,2,1,1,1(3,3,2,1,1,1)4,3,2,1,1,1(5,3,2,1,1,1)m af. I alt 



11(11)12(13)m. Du har strikket 132 p.Strik 6 p lige op. Luk af 
til skulderen 8,8,9(9,9,10)10,10,10(10,11,11)m 
Forstykkets højere del strik spejlvendt. 
Nederste kantmønster på forstykke. Strik forstykker-ne 
færdig. Saml de 48(51)56(59)m fra arbejdets 1 p på pind nr. 
2. Strik den første p vrang fra vrangsiden og slå 4 m op. Det 
er 63 m på pinden. Strik efter diagram nr.2. Der vil blive en 
bølget kant med hulmønster. 
Lynlåsens bagstykke på forstykkerne. Saml fra arbejdets 
vrangside 6 m på pinden fra forstykkets 1 p og strik med 
bundfarve 122 p. Luk alle m af samtidig. 
Ærmer. Slå 50(50)52(54)m op på pind nr. 2 og strik 9 p glat 
med bundfarve. På arbejdets vrangside strik p nr. 10 med 
grøn farve garn med vrangmasker (diagram nr. 3). Strik 
p nr. 11 således: kantm,1 r, slå om, 2 m r sam-men –, det 
nødvendige antal gange, og 1 m r i slutn af pinden. Strik 
p nr.12 med vr masker på arbejdets vrang-side. Strik p nr. 
13 og 14 glat med bundfarve.Strik mønstret efter diagram 
nr. 1. Herfra tage ud på hver 1,2 p, på 5,6 p på 9,10 pind 
osv.- 32(14)18(19)m i alt.Herfra tage ud på hver 1,2 p, på 
7,8 p på 13,14 indtil du har slået 34(40)44(48)m op i alt. 
Der er 84(90)96(102)m på pinden. Luk af til ærmerundning 
på p nr. 91(121)137 (153). Luk 2 m af på hver 2 p. I alt 
12(12)14(14)m på begge sider. Strik 1 p lige op og luk alle 
masker på pinden af samtidig. 
Kraven. Slå 84 m op på pind nr. 2. Strik 4 p med bund-
farven. Start med at strikke trekanter efter diagram nr. 1 på 
pind nr. 5. Strik 2 p glat med bundfarven og på p nr. 11 luk 
8 m af. I beg af pinden strik 2. og 3. m ret sam-men, den 
10.og 11. m ret sammen osv., hele pinden igennem. Nu har 
du 76 m på pinden. Fortsat med grønt garn på arbejdets 
vrangside, på pind nr. 12 med vrang-masker. På pind 
nr. 13 strik følgende: Kantm, 1 m r, slå om, 2 m r sm det 
nødvendige tal gange, 1 m r i slutn af pinden. Strik p nr. 14 
vrang på vrangsiden. Strik med bundfarven 4 p glat. Slå 2 m 
op på p nr. 19. Strik 4 p lige op og luk alle masker af på p nr. 
24. Pres stykkerne. Sy skuldrene. Sy kraven. Sy ærmerne 
sammen. Sy ærmerne på sidestykkerne. Sy sidestyk-kerne. 
Sy lynlåsen i. Sy lynlåsens kant på vrangsiden. 

Forkortelser
kantmaske    retmaske 
vrangmaske   slå om
2 m r sm    2 m r sm
1 ret løs af , 1 ret og træk den løse m over
1 r løs af, 2 r sm og træk den løse m over de 2 m




