
Sommersky
Et grundmønster på en cardigan med smukke, smalle ærmer af Liselotte Weller

udarbejdet i samarbejde med www.garnudsalg.dk

Opskriften er
GRATIS og der ydes
derfor IKKE support!

Opskriften er testet i alle str.

Rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen
Liselotte Weller &

Garnudsalg.dk



IDÉ
Hvis du ikke har lyst til at eksperimentere

med at strikke rundt og klippe op,
kan du sagtens strikke min cardigan
frem og tilbage. Så undlader du bare

at slå de fem klipmasker op
og gør, som du er vant til,

når du strikker med
den metode.
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OBS!
Denne cardigan er

designet med smalle ærmer!

Opskriften er testet i alle str. 
men vær opmærksom på: 

Ærmerne er så tætsiddende, at 
den ikke levner plads til andet 

end en tætsiddende t-shirt
hos de fleste. 

Regulér evt. selv
efter ønske.



Sommersky
Et grundmønster på en cardigan af Liselotte Weller

Cardiganen er strikket nedefra og op med rib/retriller, hulmønster, 
raglan og på rundpind med idéen om, at den færdigstrikket skal 
klippes op og tilføjes knapbånd i form af strikkede kanter. 

Jeg er en doven strikker, som holder af et minimum af montering, 
så du introduceres til at strikke rundt med klipmasker (som jeg 
kalder de ekstra masker, der skal bruges til den sidste montering), 
hækle omkring masker og herefter klippe op og færdigmontere en 
cardigan med et minimum af vrangmasker. Klipmasker er i dette 
tilfælde 5 ekstra masker indføjet mellem de to forstykker. Mask-
erne strikkes glat hele vejen op gennem trøjen.

Jeg er også tilhænger af, at vi videreudvikler på og leger med 
tingene, så jeg tilbyder dig en grundopskrift, som kan varieres. Det 
prøver jeg at understøtte ved at give dig forskellige valgmulighe-
der til hulmønstret og kanter på trøjen og jeg synes, at du skal 
vælge præcis det, du holder mest af. Alle mulighederne er smuk-
ke.

Du skal bruge: en rundpind 3 & 3½ (80 cm eller den længde, der 
passer dig bedst) og garn, som du har lyst, for mulighederne er 
utallige.  Trøjen får meget forskellige udtryk afhængig af garn-
valget. Jeg har strikket den i en blanding af Blackhill Superfine 
Alpaca & Blackhill Kid Mohair Silk, som er to tynde garner, som 
tilsammen giver den rigtige strikkefasthed og jeg har strikket den 
i en tråd Blackhill Højlandsuld. Altsammen fra www.garnudsalg.dk, 
men du kan naturligvis bruge ethvert garn, der overholder strikke-
fastheden.

Strikkefasthed på pind 3½: 22 masker og 32 omgange = 10 cm

Strikkefastheden er vigtig, for det er den, der garanterer, at du får 
det helt rigtige resultat og de mål, jeg angiver nedenfor. En strik-
keprøve er i dette tilfælde en lille prøve glatstrik, som er vasket 
og blokket let. Hvis din strikkefasthed ikke passer, skal du prøve 
at regulere pindestørrelse. Har du færre masker på 10 cm, skal du 
prøve en mindre pind og omvendt; har du flere masker på 10 cm, 
skal du prøve en større pind, indtil du rammer den angivne strikke-
fasthed.

Cardiganen kan strikkes i str.: S, M, L, XL, XXL & XXXL

De færdige mål: S M L XL XXL XXXL
Bryst: 89 94 102 111 121 133

Ærmelængde: 41 42 43 43 43 44

Cardiganen er strikket med en falsk sidesøm i form af en enkelt 
vrangmaske, som deler forstykke/ryg og altså løber fra rib til 
ærmegab. Denne maske kalder jeg for sømmaske.

Så begynder vi ...
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Slå 193 (201, 219, 237, 261, 285) m op på en rundpind 3½ og start med at strikke retriller/rib efter 
eget valg. Husk at strikke de tre første og de to sidste masker ret (klipmaskerne). Strik 5 centime-
ter. Tag på sidste pind ud til 196 (204, 224, 244, 264, 292) m og fordel dem som følger:

Antal masker: S M L XL XXL XXXL
Klipmasker: 3 3 3 3 3 3
Højre forstk.: 46 48 53 57 63 69
Sømmaske: 1 1 1 1 1 1
Ryg: 97 101 111 123 131 147
Sømmaske: 1 1 1 1 1 1
Venstre forstk.: 46 48 53 57 63 69
Klipmaske: 2 2 2 2 2 2

Nu strikker du lige op på rundpind med den angivne maskefordeling og tilpasser dit valgte dia-
gram/hulmønster efter dette. Du fortsætter lige op til arbejdet måler din ønskede længde inden 
ærmegab. Mine måler mellem 26 og 42 cm afhængig af mit humør.

Lad nu arbejdet hvile og strik 2 ærmer. Jeg strikker mine på rundpind og anvender magic loop (du 
kan finde masser af videoer på YouTube, som demonstrerer teknikken for dig). Jeg strikker begge 
ærmer på én gang. Ærmerne kan alternativt strikkes på strømpepinde, hvis du foretrækker det.

Slå 40 (44, 44, 44, 44, 44) m op på pind 3½ og strik 5 cm retriller/rib efter eget valg. Tag på sid-
ste pind 2 (0, 2, 4, 7, 9) m ud til ialt 42 (44, 46, 48, 51, 53) m. Markér ærmets begyndelse/slutning. 
Strik lige og i glat og tag samtidig ud som følger: Tag 1 maske ud på hver side af markøren på hver 
8. (8., 8., 6., 6., 6.) pind 12 (10, 13, 15, 16, 18) gange til ialt 66 (68, 72, 78, 83, 89) m. Fortsæt lige op i 
glat, til ærmet måler 36 (37, 38, 37, 37, 38) cm målt fra ribben.

Nu skal krop og ærmer samles på én rundpind. Det er en teknik, som er ældgammel og umanerlig 
smart, for på den måde kan vi strikke ærmerne direkte på kroppen og behøver slet ikke tænke på, 
om vi får syet tingene pænt sammen bagefter. 

For at samle krop og ærmer, er det nødvendigt at lave plads til alle ærmemaskerne på kroppen. 
Derfor lukker vi nu nogle masker af på henholdsvis krop og underside af ærmerne: Strik  på krop-
pen 44 (46, 50, 54, 59, 65) m og luk de næste 11 (11, 13, 13, 15, 15) m af, strik til du har 54 (56, 62, 66, 
73, 79) m tilbage og luk igen for 11 (11, 13, 13, 15, 15) m. Strik pinden ud og lad arbejdet hvile, mens vi 
gør ærmerne klar.

Ærmer: Strik til du har 5 (5, 6, 6, 7, 7) m tilbage på pinden. Luk de næste 10 (10, 12, 12, 14, 14) m 
af. Saml nu krop og ærmer. Strik højre forstykke frem til de aflukkede masker og strik nu ærme-
maskerne fra det ene ærme over på pinden. Strik videre over ryggens masker og placér ved næste 
aflukkede masker det næste ærme. Strik over maskerne på det sidste forstykke. Nu er ærmer og 
krop samlet og du er klar til at starte dine raglanindtagninger.

Markér stedet hvor ærmer og krop mødes. Den første maske på hver side af markeringen strikkes 
altid glat og indtagningerne ligger enten før eller efter denne maske. Dette vil give en smuk, to 
masker bred bræmme, som understreger snittet.

Raglanindtagninger:

Raglanindtagninger laves således fra retsiden: strik frem til 3 masker før din raglanmarkør. Strik 2 r 
sammen, 2 r (markøren sidder midt mellem disse 2 m og flyttes bare med), 2 r drejet sammen. Fra 
vrangsiden vil det være: strik frem til 3 masker før din raglanmarkør. Strik 2 drejet vrang sammen, 2 
vrang (markøren sidder midt mellem disse 2 m og flyttes med), 2 vrang sammen.

Læs lidt frem her, for du starter på raglan nu, men skal også i gang med halsudskæringen samtidig, 
når du har strikket nogle af de første indtagninger...

3



Tag ind på hver 3. pind 20 gange og herefter på hver 2. pind 3 gange (3. pind 22 gange, 3. pind 21 
gange og herefter hver 2. pind 3 gange, 3. pind 18 gange og herefter hver 2. pind 10 gange, 3. pind 
17 gange og herefter hver 2. pind 13 gange, 3. pind 10 gange og herefter hver 2. pind 25 gange).

I mellemtiden, når arbejdet måler 13,5 cm [rk. 43] (13 cm [rk. 42], 14 cm [rk. 45], 14,5 cm [rk. 47], 
15,5 cm [rk. 50], 16,5 cm [rk. 53]) fra påbegyndt raglan, starter halsudskæringen og her skilles ar-
bejdet ad og strikkes frem og tilbage resten af vejen. 

Strik 16 (16, 17, 18, 19, 21) m og flyt dem til en holder/et stykke garn. Strik til der er 16 (16, 17, 18, 19, 
21)  m tilbage, vend og flyt også disse 16 (16, 17, 18, 19, 21)  m over på en holder/et stykke garn til 
senere brug. Lad disse 2 x 16 (16, 17, 18, 19, 21)  masker hvile, mens vi arbejder videre med resten af 
maskerne. Vi skal nu forme halsudskæringen: tag 1 m ind i hver side på hver pind i alt 7 (7, 8, 8, 9, 9) 
gange, mens du samtidig fortsætter raglanindtagningerne. Fortsæt lige op i halskanten, mens du 
stadig fortsætter med raglanindtagningerne.

Når du er færdig med raglanindtagningerne, er vi klar til at strikke halskant.
Flyt de 16 (16, 17, 18, 19, 21) m på højre forstykke over på en pind 3. Saml nu 13 (20, 21, 23, 23, 23) m 
op langs halsrundingen, flyt de 52 (58, 66, 68, 78, 74) m fra ryggen over på pinden, saml igen 13 
(20, 21, 23, 23, 23) m op langs halsrundingen på venstre forstykke og flyt de sidste 16 (16, 17, 18, 19, 
21) m over på pinden. Du er nu klar til at begynde halskanten, som består af tre retriller. 

Luk de første 3/2 masker af i hver side (klipmaskerne) og begynd nu at strikke ret frem og tilbage, 
til du har 3 retriller. Luk maskerne af.

HÆKLE/KLIPPE-teknikken:
 
Hækle-/klippeteknikken som kantbinding er helt genial. Metoden er sådan set bare en række klip-
pemasker med hæklede fastmasker omkring. 

Man hækler maskerne på beg-
ge sider af den tråd/de masker, 
man vil klippe op som alernativ 
til at bruge symaskinen til at 
sikre, at maskerne ikke løber.

Jeg er ikke sådan særligt bange 
anlagt, når det kommer til strik. 
Til gengæld er jeg vild med at 
få et pænt resultat. Jeg kiggede 
på teknikken forskellige steder, 
men teknikken jeg har valgt at 
henvise dig til, er Katie Davies’, 
for hun har lavet gode fotos af 
processen og så vil hun, ligesom 
mig, gerne have, at der ikke er 
overskydende masker/strik, som 
bare skal fæstnes bagefter. 

Med denne metode får man en helt ren kant, som nemt kan stå alene, men også er smuk at samle 
masker op langs og strikke kanter til.

Sørg for, at du hækler fastmaskerne over et ben fra hver af to masker, når du går i gang!

Du kan med fordel lave en lille strikkeprøve, som du øver dig på, inden du for alvor går i gang, men 
jeg lover dig, at når du først har prøvet det, strikker du aldrig mere frem og tilbage, hvis du kan 
undgå det - medmindre du er helt vild med vrangmasker altså :-)

Tag et kig her: http://katedaviesdesigns.com/2012/04/29/steeks-2-reinforcing-and-cutting/
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Når jeg er færdig med at klippe op, skal maskerne samles op til den 
sidste og afsluttende forkant.
 
Jeg starter med at finde den maske, jeg gerne vil lægge min kant 
omkring. Når jeg har fundet den, bukker jeg strikken omkring denne 
maske, så den ligger i min venstre hånd, som et smukt bånd, der er 
nemt at følge, når maskerne efterfølgende skal samles op.

Jeg tager mit garn og stikker min nål gennem begge ben på den 
maske, jeg vil strikke kant op omkring og henter garnet op gennem 
maskelænkerne, som du kan se. 

Sådan fortsætter jeg, indtil alle masker er samlet op, men jeg strik-
ker kun masker op i 3 ud af 4 omgange/masker. Altså samler tre op, 
springer en over. Samler tre op, springer en over… og så videre. 

Dette gør jeg for at sikre, at kanten lægger sig pænt og ikke bliver for 
løs og kommer til at flagre.
 
Når jeg er færdig med at samle masker op, strikker jeg 3 retriller. Luk 
maskerne af og pas på med ikke at gøre det hverken for stramt eller 
for løst.

Jeg foreslår at strikke knaphullerne således:  Slå om, 2 ret sammen. 
Disse enkle, små knaphuller passer godt til det spinkle look, som 
denne cardigan har. 

Jeg sætter selv knaphullerne fra toppen og strikker først 3 ret, inden 
jeg starter. Jeg fordeler knaphullerne med 8 ret mellem og jeg lader 
tilfældet råde og derfor antallet af masker bestemme, hvor det sidste 
knaphul kommer til at sidde. 
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HULMØNSTRE 

Her kommer mine forslag til hulmønstre, 
du kan anvende i trøjen. 

Du kan fordele dem på både krop og 
ærmer, kun bruge dem på kroppen eller 
kombinere dem på kryds og tværs, som 

din fantasi rækker til. 

Diagrammerne er ment som inspiration, 
så du må selv regne på fordelingen over 
dine masker, men ellers vil jeg da sige, at 
trøjen også egner sig fortrinligt til striber 

eller et lille, smukt
strukturmønster. 

Bare husk, at du overholder strikkefast-
heden og god fornøjelse med det hele :-)

Dette mønster er anvendt på den strik, jeg har lig-
gende i baggrunden på opskriften. 

Du må selv regulere/udregne i forhold til forstyk-
kerne, som kun har en halvdel hver af mønstret, som 
ellers er vist ved V’et som midt af ryg. Se evt. på 
fotos eller lav din egen udgave :-)

A

C

B

Signaturforklaring er nedenfor:
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Sommersky
Et grundmønster på en cardigan med

smukke, smalle ærmer af Liselotte Weller

Opskriften er gratis og jeg yder derfor INGEN SUPPORT
ligesom jeg ikke kan holdes ansvarlig for dit færdige resultat. 

Jeg ønsker dig rigtig god formøjelse :-)

©Liselotte Weller i samarbejde med
www.garnudsalgdk

Kopiering eller videresalg er
ikke tilladt. 

Sommerskyen
kan også

strikkes i en tråd
Blackhill Superfine

Alpaca &
en tråd Blackhill.
Kid Mohair Silk
Se bare her...
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