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Strikket i Go handmades Tencel Bamboo (Double):

 40% Tencel/60% Bambus, 50 g/130 m 

og i Go handmades Couture: 

100% Akryl, 50 g/50 m

kvalitetsdesign i en unik stil

Opskrif t
Baby

GARNFORBRUG
Opskrift:  3 mdr. 6 mdr.
Tencel Bamboo (Double): 150 g 200 g
Couture: 50 g 50 g
Knapper
Pinde: 3,0 og 3,5 mm
Strømpepinde til ærmet: 3,5 mm
3,5 mm/28 m glatstrik/10 cm

Model: Go handmades 
Cardigan “Fur” Moss Stitch
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Hvad er Tencel! 
Tencel er et organisk bæredygtigt natur materiale, der er fremstillet af træflis, primært fra bøgetræer og euka-
lyptus. Træet er FSC certificeret og stammer fra naturlig udtynding af skove og rester fra anden træproduktion. 
Unikheden i Tencel (Double)!  
Garnet som består af Tencel og Bambus fibre er fra naturens side begge silkeagtige bløde og glatte fibre - som 
netop gør tråden helt særlig delikat, ja enestående og spændende at arbejde med. Tråden kan nogen steder være 
mere løs spunden end andre, det er en naturlig del af trådens karakter. Det færdige resultat bliver så lækkert. 
Anbefalet strikkefasthed!
28 - 30 masker =10 cm med en tråd.
Børn vil elske Tencel (Double) garnet!  
Det bliver svært at finde et andet garn som er så skånsomt og blidt mod huden, som Tencel (Double) garnet  
– børn vil helt sikkert begejstres for følelsen mod huden.
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GARNFORBRUG:
Str. 3 måneder:
150 g Tencel Bamboo (Double)
50 g Couture

Str. 6 måneder:
200 g Tencel Bamboo (Double)
50 g Couture

MATERIALER
Knapper
Pinde 3,0 og 3,5 mm 
Strømpepinde til ærmet 3,5 mm

Strikkefasthed på p 3,5: 
28 m i glatstrik = 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

FORKORTELSER OG FORKLARINGER
m maske
p pind(e)
r ret
vr vrang
dr drejet (r/vr)
MK maskemarkør
udt  udtagning: laves ved at samle løkken op 

mellem 2 masker og strikke denne dr r 
eller vr, som det passer med perlestrikken

2r sm 2 masker strikkes sammen som retmaske
2vr sm  2 masker strikkes sammen som vrangmaske
Perlestrik 1. p: {1 r, 1 vr}
 2. p: {1 vr, 1 r} = r over vr og vr over r
Knaphul  Luk 2 m af, slå 2 nye m op over de 

lukkede på næste p
Snoning  1. p: 1 vr, 4 r, 1 vr 

2. p: 1 r, 4 vr, 1 r 
3. p:  1 vr, sæt 2 m på 1 hjælpepind 

foran arb, strik 2 m fra p r, de 2 m 
fra hjælpepinden r, slut med 1 vr

 4. p: 1 r, 4 vr, 1 r 
 Se diagram
Raglan  der tages ud på hver side af snoningen, 

slå om p, næste p strikkes m drejet r 
(omslaget strikkes i perlestrik efterhånden)

(..)  angiver antal m på p for de 2 størrelser. 
Størrelse 6 måneder står i parentes. 
Størrelser: 3 måneder (6 måneder)

♥
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CARDIGAN 
- MED PERLESTRIK OG PELSKANT
3 MÅNEDER (6 MÅNEDER) 

Cardiganen strikkes i Tencel Bamboo (Double) 
og pelskanterne strikkes i Couture.

Cardiganen strikkes oppefra og ned.
Slå 54 (58) m op med Couture på p 3,5.
Strik frem og tilbage, r på begge sider, i alt 6 (6) p. 

Skift til Tencel ”Double”.
Øg samtidig maskeantallet til 72 (78) m jævnt 
fordelt (strik 2 m i samme m).
Inddel arb til ærmer, ryg og forstykker 
- samtidig laves første knaphul indenfor de første/
sidste 8 (10) m. 
Knaphullet gentages 4 (5) gange med ca. 4 (5) cm 
mellemrum.
Strik 12 (14) m perlestrik, udt, MK, 1 vr, 4 r, 1 vr, 
MK, udt, 6 (6) m perlestrik, udt, MK, 1 vr, 4 r, 1 vr, 
MK, udt, 12 (14) m perlestrik, udt, MK, 1 vr, 4 r, 1 vr, 
MK, udt, 6 (6) m perlestrik, udt, MK, 1 vr, 4 r, 1 vr, 
MK, udt, 12 (14) m perlestrik.

ÆRMER, RYG OG FORSTYKKER
Strik 12 (14) m perlestrik, udt, 1 vr, 4 r, 1 vr (snoning), 
udt, 6 (6) m perlestrik, udt, 1 vr, 4 r, 1 vr (snoning), 
udt, 12 (14) m perlestrik, udt, 1 vr, 4 r, 1 vr (snoning), 
udt, 6 (6) m perlestrik, udt, 1 vr, 4 r, 1 vr (snoning), 
udt, 12 (14) m perlestrik.
Tag ud på hver side af snoningen på hver anden p  
- 18 (20) gange - i alt 216 (238) m.
Strik til raglan måler 11 (12) cm. 
Sæt ærmernes m på en hjælpepind - i alt 42 (46) m 
- lad hvile.

FORSTYKKE, RYG OG FORSTYKKE
Fortsæt på forstykke, ryg og forstykke således:
8 (10) m perlestrik (knapkant), 22 (25) m glatstrik 
over resten af forstykkets m, 6 (6) m snoning, slå 
10 (12) nye m op under ærmerne (de strikkes frem-
over i perlestrik - vær obs på, at de passer i forhold 
til knapkanterne), 6 (6) m snoning, strik ryggens 
48 (52) m glat, 6 (6) m snoning, slå 10 (12) nye m 
op under ærmerne (de strikkes fremover i perlestrik 
- vær igen obs på de passer i forhold til knapkanter-
ne), 6 (6) m snoning, 22 (25) m glatstrik, 8 (10) m 
perlestrik (knapkant).
Strik til arb i alt måler 22 (26) cm (eller ønsket 
længde). 
Skift til p 3,0.
Strik 9 (11) p perlestrik.
Luk m af.

ÆRMER
Strik rundt på strømpepinde 3,5 i perlestrik.
Slå 10 (12) nye m op i ærmegabet - i alt 52 (58) m 
- sæt MK midt i disse m.
Der tages ind midt under ærmet på hver 8. p 
- 6 (8) gange - i alt 40 (42) m, således:
strik 2r sm eller 2vr sm (som det passer i perlestrik-
ken), strik til de sidste 2 m og strik igen 2r sm eller 
2vr sm (så de passer i perlestrikken).
Strik til ærmet måler 13 (16) cm (eller ønsket 
længde), reducer maskeantallet jævnt fordelt til 
35 (37) m. 

Skift til Couture.
Strik frem og tilbage, r på begge sider, 6 p i alt.
Luk m af. 

DK
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MONTERING
Sy sammen under ærmet og ved pelskanten. 
Hæft ender. 
Sy knapper i.

CARDIGANENS FÆRDIGE MÅL
Overvidde  52 (54) cm. 
Længde  24 (28) cm. 
Ærmelængde  15 (18) cm. 

DIAGRAM

= vrang på retside, ret på vrangside

= ret på retside, vrang på vrangside

=   snoning: sæt de første 2 m på 1 hjælpepind foran arbejdet,  
strik de 2 næste m fra pinden r, strik de 2 m fra hjælpepinden r

•

• • • •
• •

• • • •
• •

StartSlut
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Godt at vide
Pindestørrelse og fasthed
Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med 
pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, 
der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra 
vores eget team, som har været med til at strikke. 
Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere 
om strikkestilen end om størrelsen på pindene. Derfor 
anbefaler vi altid et spænd af pindestørrelser.

kvalitetsdesign i en unik stil


