


Version 1

Maja - islandsk cardigan med mønsterstrikket bærestykke

Maja er en kort og moderne cardigan med mønsterstrikket bærestykke som på de traditionelle islandske trøjer. Ligesom på mange 

islandske trøjer gentages en del af mønstret fra bærestykket nederst på ærmerne, men på denne model er mønstret ekstra langt. 

Krop og ærmer strikkes rundt hver for sig og sættes derefter på en lang rundpind, når bærestykket strikkes med mønster og 

indtagninger. Halskanten afsluttes med nogle forkortede pinde for at gøre cardiganen højere bagpå. Cardiganen klippes op og der 

samles masker op til forkanter. Cardiganen er designet af Hélène Magnússon, en islandsk/fransk designer og forfatter der 

arrangerer populære rejser med vandring og strik på Island (www.icelandicknitter.com). 

Cardiganen Maja er designet eksklusivt til Järbo og er en del af en knit-along i 2021. 

 

GARN Ístex Léttlopi (100 % islandsk uld. 50 g = 100 m) 

GARNALTERNATIV Raggi (70 % superwash uld, 30 % polyamid. 100 g = 150 m) 

Alpe (100% ren uld. Ca 50 g = 100 m) 

STRIKKEFASTHED Ca 18 m x 24 p i glatstrikning på pind 4,5 mm = 10 x 10 cm 

STØRRELSER-DAME XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 

ARBEJDETS BRYSTVIDDE ca 85 (94) 98,5 (107) 120,5 (134) 143 (156) cm 

LÆNGDE I SIDEN TIL ÆRMEGAB ca 25 (26) 27 (28) 29 (30) 31 (32) cm 

ÆRMELÆNGDE TIL ÆRMEGAB ca 44 (45) 47 (49) 51 (52) 52 (52) cm 

GARNFORBRUG 

Farve A: ca 100 (125) 140 (182) 217 (271) 296 (324) g (farve 19418, Stone Blue Heather) 

Farve B: ca 93 (116) 130 (169) 202 (252) 275 (300) g (farve 19427, Rust Heather) 

Farve C: ca 93 (116) 130 (169) 202 (252) 275 (300) g (farve 11418, Straw) 

Farve D: ca 19 (24) 27 (35) 42 (52) 57 (62) g (farve 11404, Glacier Blue Heather) 

RUNDPINDE 4 mm og 4,5 mm, 80 cm. Ærmerne strikkes med teknikken Magic Loop men kan også strikkes med strømpepinde + 

en kortere rundpind. 

TILLBEHØR 9 eller 10 knapper, evt. et bånd til at sy over klippekanterne på forstykkerne (dobbelt så langt som cardiganens 

åbning). Nål uden spids til at hæfte ender med, maskeholdere og markører. 

SVÆRHEDSGRAD ** 

 

FORKLARINGER 

w&t (wrap & turn): vending med omslag der lukker hullet, når der vendes. Gør således: hold garnet på retsiden, tag næste maske 

løst af, læg garnet ned mellem den løse maske og den næste maske (om på vrangsiden), sæt den løse maske tilbage på venstre 

pind, vend og strik tilbage. Omslaget skal senere strikkes sammen med masken. 

SSK (slip, slip, knit): tag de næste to masker ret løst af, en ad gangen - fra venstre til højre pind - sæt maskerne tilbage på venstre 

pind og strik dem drejet ret sammen (= i den bagerste maskebue) – indtagningen vender mod venstre. 

2 r sm: strik 2 masker ret sammen – indtagningen vender mod højre. 

 

ÆRMER 

Strik to ens ærmer. 

Brug fv B og den tynde pind. Slå 32 (36) 36 (40) 40 (44) 44 (44) m op. Saml maskerne til en ring og sæt en markør ved omgangens 

start. Strik 5 cm rib 2 r, 2 vr. 

Næste omg: skift til den tykkere pind og strik glatstrikning og tag på første omgang 8(8)8(8)8(8)12(12) m ud jævnt fordelt = 40 (44)  

44 (48) 48 (52) 56 (56) m. 

Strik 42 omg mønster på ærmet ifølge diagrammet ÆRME (8 m i rapporten), når mønsteret er strikket, strikkes resten af ærmet 

med fv A. 

OBS! På flere af størrelserne går maskeantallet ikke op med mønsterrapporten på den første omg. Udtagningerne under ærmet 

gør også at mønstret “ikke passer” på alle omgange. De udtagne masker strikkes med i mønstret efterhånden. 

SAMTIDIGT med at der strikkes mønster, skal der tages ud på ærmet således: *strik 13 (13) 10 (8) 5 (5) 4 (4) omg uden 

udtagninger. På næste omgang tages 2 m ud midt under ærmet (1 m efter omgangens første m og 1 m før omg sidste m. * Gentag 

* – * I alt 6 (6) 8 (10) 14 (16) 17 (19) gange = 52 (56) 60 (68) 76 (84) 90 (94) m. 

Strik videre uden udtagninger til ærmet måler 44 (45) 47 (49) 51 (52) 52 (52) cm eller ønsket længde. 

Næste omg: strik til der er 4 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (8) m tilbage før markøren, sæt de næste 8 (10) 10 (12) 14 (14) 16 (16) m på en 

maskeholder eller en tråd (disse åbne masker nederst i ærmegabet skal syes sammen med kroppen når der monteres). Klip garnet 

over med en lang ende på ca 30 cm. Enden skal senere bruges til at sy sammen med. Sæt ærmets resterende 44 (46) 50 (56) 62 
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(70) 74 (78) m på en tråd og læg arbejdet til side. 

 

KROP 

Brug fv B og den tynde pind. Slå 146 (162) 174 (190) 214 (234) 250 (274) m op og strik rib frem og tilbage således: 

Pind 1 (RS): *2 r, 2 vr*, gentag * – * til der er 2 m tilbage, 2 r. 

Pind 2 (VS): *2 vr, 2 r*, gentag * – * till der er 2 m tilbage, 2 vr.  

Gentag pind 1 og 2 til ribben måler ca 5 cm. 

Næste pind: skift til den tykkere pind, strik nu glatstrikning og tag på første pind 7 (7) 3 (3) 3 (7) 7 (7) m ud jævnt fordelt = 153 (169) 

177 (193) 217 (241) 257 (281) m. I slutningen af den første pind skal der slås 2 nye masker op med løkkeopslagning 

(klippemasker). Disse 2 klippemasker strikkes vrang hele vejen op og indgår ikke i maskeantallet. De to klippemasker markerer 

starten/slutningen af omgangen. 

Strik bærestykkets 33 omgange mønster ifølge diagrammet KROP: strik den første maske, gentag derefter rapportens 8 m (maske 

2-9 i diagrammet) i alt 19 (21) 22 (24) 27 (30) 32 (35) gange. Når mønstret er strikket, strikkes med fv A til arbejdet måler 25 (26) 

27 (28) 29 (30) 31 (32) cm eller ønsket længde. 

 

SAML KROP OG ÆRMER 

Strik delene ind på den tykkere pind ved at strikke med fv A over delene således: 

strik højre forstykkes 34 (37) 39 (42) 47 (53) 56 (62) m, sæt de næste 8 (10) 10 (12) 14 (14) 16 (16) m på en maskeholder eller tråd 

(over disse m sættes ærmet ind); strik højre ærmes 44 (46) 50 (56) 62 (70) 74 (78) m, strik ryggens 69 (75) 79 (85) 95 (107) 113 

(125) m, sæt de næste 8 (10) 10 (12) 14 (14) 16 (16) m på en tråd, strik venstre ærmes 44 (46) 50 (56) 62 (70) 74 (78) m, strik 

venstre forstykkes 34 (37) 39 (42) 47 (53) 56 (62) m = 225 (241) 257 (281) 313 (353) 373 (405) m på pinden. 

Strik 1 omg. 

Næste omg: På størrelse XS (S) M (2XL) strikkes alle m. På størrelse L (XL) 3XL (4XL) tages 8 (8) 4 (4) masker ind jævnt fordelt = 

225 (241) 257 (273) 305 (353) 369 (401) m på pinden. 

 

BÆRESTYKKE 

Strik 1 (2) 3 (4) 6 (7) 8 (9) omg med fv A. Strik mønster og tag ind ifølge diagram BÆRESTYKKE. Strik første maske, gentag 

derefter rapportens 16 m (maske 2-17 i diagrammet) i alt 14 (15) 16 (17) 19 (22) 23 (25) gange omgangen rundt. 

Når diagrammet er strikket, er der = 85 (91) 97 (103) 115 (133) 139 (151) m tilbage på pinden. 

 

VENDINGER PÅ RYGGEN (se Forklaring w&t) 

Fortsæt med at strikke med fv B. 

Strik 56 (60) 64 (68) 76 (88) 92 (100) r, w&t, strik 28 (30) 32 (34) 38 (44) 46 (50) vr, w&t, *strik r frem til 4 m før vendingen, w&t, 

strik frem til 4 m før vendingen, w&t* 

Gentag * – * i alt 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) gange. Strik derefter igen rundt og på første omgang strikkes omslaget om masken sammen 

med vendemasken efterhånden som du kommer til dem. 

 

HALSKANT 

På næste omgang tages: 3 (1) 3 (1) 1 (11) 13 (21) m ind jævnt fordelt = 82 (90) 94 (102) 114 (122) 126 (130) m. Skift til den 

tyndere pind, luk de 2 vrangstrikkede klippemasker af midt foran. 

Strik rib frem og tilbage således: 

Pind 1 (RS): *2 r, 2 vr*, gentag * – * til der er 2 m tilbage, 2 r.  

Pind 2 (VS): *2 vr, 2 r*, gentag * – * til der er m tilbage, 2 vr. 

Gentag pind 1 og 2 til ribben måler ca 4 cm. Slut med en pind fra vrangsiden. 

På næste pind tages ind således: *2 r, 2 vr sm*, gentag * – * til der er 2 m tilbage, 2 r = 62 (68) 71 (77) 86 (92) 95 (98) m. Luk løst 

af i rib. 

 

AFSLUTNING 

Sy de åbne masker under ærmet sammen med maskesting. Alternativt kan maskerne strikkes sammen og samtidig lukkes af eller 

man kan lukke maskerne af hver for sig og derefter sy dem sammen. Hæft alle løse ender. Skyl cardiganen op i lunkent vand og 

lad den liggetørre. 

 

KLIP CARDIGANEN OP FORAN 

Brug en symaskine og sy 2 gange med kort stinglængde ned over hver af vrangmaskerne. Alternativt kan man sy i hånden med 

bagsting ned over hver af vrangmaskerne, sy 2 sømme i hver maske. Klip op mellem de dobbelte sømme. 
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FORKANTER 

Forkant venstre side: med pind 4 mm samles masker op fra RS langs med venstre forkant – start nederst. For at den ikke skal 

komme til at bølge, skal du samle 2 m op og springe 1 m over hele vejen langs kanten. Sørg for at maskeantallet kan deles med 4 

m + 2. Strik rib således: 

Pind 1 (VS): *2 vr, 2 r*, gentag * – * til der er 2 m tilbage, 2 vr.  

Pind 2 (RS): *2 r, 2 vr*, gentag * – * til der er 2 m tilbage, 2 r. Gentag pind 1 og 2 i alt 4 gange (8 pinde), luk af i rib. 

 

Forkant højre side (knaphuller): saml m op fra RS på samme måde som på venstre forkant – start for øverst i kanten. Sørg for at 

samle samme antal masker op som på venstre side. Sæt markører i der markerer 9 eller 10 knaphuller. Strik rib på samme måde 

som på venstre side. På 4. pind (VS) strikkes knaphuller over 2 m: strik 2 m, *tag 2 masker løst af (over på højre pind), luk den 

første af de løse masker af, tag endnu 1 m løst over på højre pind, luk yderligere en maske af, sæt masken tilbage på venstre pind 

og slå 2 nye masker op over de aflukkede ved hjælp af løkkeopslagning. Gentag * – * til alle knaphullerne er lavet, strik rib pinden 

ud. Strik yderligere 2 pinde rib og luk derefter af i rib. 

 

Damp de ribstrikkede forkanter. 

Trim trådenderne ved opklipningen på vrangsiden af cardiganen. Med tiden vil disse filte sig sammen og blive usynlige. Alternativt 

kan du sy et bånd over dem. Dette skal syes på i hånden. 

Sy knapper på venstre forkant ud for knaphullerne.
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Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem før du begynder på dit arbejde. 

Strikke- hæklefasthed: Lav altid en strikke-/hækleprøve ifølge anbefalingen. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer med det, der 

er angivet, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, kan arbejdet få en forkerte 

mål og forkert facon. 

Marker den størrelse som du strikker eller hækler, så er det lettere at følge opskriften. 

Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan du lægge en lineal langs den række i diagrammet som du er i gang med, så er 

det lettere at følge diagrammet. 

Bevægelsesvidden i opskrifterne varierer alt efter type og facon. For at finde den rette størrelse, anbefaler vi, at du først måler 

direkte på kroppen. Derefter vælger du størrelsen på modellen alt efter hvor meget bevægelsesvidde du ønsker at modellen skal 

have. Der er tegninger af modellen, der viser diverse mål. 

Flerfarvestrikning: Husk at sno garnet om hinanden på bagsiden, så den tråd der ikke strikkes med bliver ”hæftet op”. Dette bør du 

gøre, hvis der er mere end 3-4 masker mellem farveskiftene, eller får du lange tråde på bagsiden. Sno ikke garnet lige over 

hinanden på efterfølgende pinde, men lidt forskudt. 

Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti 

til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere 

overgang mellem farverne. 

 

Forkortelser

STRIK 

arb = arbejdet, bmb = bagerste maskebue, cm = centimeter/centimeters, dobb-indt = dobbeltindtagning, dobb-oti = dobbelt 

overtrækningsindtagning, dr = drejet, fv = farve, flm/LM = flyt markør/lyft markør, fmb = forreste maskebue, forst = forstykke, forkl = 

forklaringer, gent = gentag, glatst = glatstrikning, indt = indtagning, kantm = kantmaske, luk = luk af, m = maske/masker, mb = 

maskebue, omg = omgang, omsl = slå om, oti = overtrækningsindtagning, p = pind/pinde, plm/PM = placer markør, rest = 

resterende, r = ret/retmaske, rs/rets = retsiden, retst = retstrikning, sm = sammen, udt = udtagning, vr = vrang/vrangmaske, 

vs/vrangs = vrangsiden, yderl = yderligere 

 

HÆKLING 

dst = dobbelt stangmaske, fm = fastmaske, hst = halvstangmaske, km = kædemaske, lm = luftmaske, lmb = luftmaskebue, st = 

stangmaske, st-gr = stangmaskegruppe, 3-dst = tredobbelt stangmaske, 5-lmb = luftmaskebue bestående af 5 lm 
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