Kauni Strikmodeller nr. 5
Model nr. 1 Pullover med roser

Forberedelse til filtning
Læg forstykke og ryggen sammen med retsiden ind, og
sy dem sammen langs kanten indtil “kantrullen”, som skal
forblive løs. Sy alle siderne sammen. Forstykkets og ryggens
nederste syning skal være langs den nederste rose.
Læg ærmestykkerne sammen med retsiden ind, og sy dem
sammen langs kanten.
Vask stykkerne i maskinen på 40’. Tør og pres dem. Sy
skuldrene sammen og fiks kantrullen. Se foto. Sy ærmerne
i. Sy sidesømmene i ærmer og sidestykker, fiks kantrullen.
Se foto.

Materiale: Kauni effektgarn nr. 8/2 (100% uld)
Str. S – (M) – L – (XL)
Garnforbrug: 440-(520)-600-(680) g
Farveforslag: alle farver i Kauni effektgarn 8/2
Rundpinde: nr. 2; 3
Strikkefasthed efter filtning:
ryggen, ærmer: 52 m og 74 p = 20 cm x 20 cm
forstykke: 60 m og 64 p = 20 cm x 20 cm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere
eller grovere pinde.
Ryggen
Slå 140 (145) 150 (155) m op på pind nr. 2 og strik 16 p
glat til kantrulle.
Fortsæt glatstrikning med p nr. 3 og strik 152 (156) 160
(164) p (excl. 16 m til kantrulle) .
Der lukkes at til ærmegab 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 pa begge
sider.
Der er nu 114 (119) 124 (129) m på pinden.
Strik 62 (66) 70 (74) p lige op. Luk at til skulderen 5, 5,
6, 7 (6, 6, 6, 7) 6, 6, 7, 8 (7, 7, 7, 8) på begge sider af
arbejdet.
Der er 68 (69) 70 (71) m på pinden. Strik 22 p lige op og luk
resterende m at på én gang.

Model nr. 2 Cardigan med glasknap
Materiale: Kauni garn nr. 4/2 (50% uld, 25% akryl, 25%
polyester)
Str. S - (M) - L - (XL)
Garnforbrug: 460-(540)-620-(700) g
Farveforslag: alle farver i Kauni garn 4/2
Rundpinde: nr. 6
Strikkefasthed: 14 m og 22 p = 10 x 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere
eller grovere pinde.
Ryggen
Slå 82 (85) 88 (91) m op og strik 18 (20) 22 (24) p efter
diagram nr. 1. På p nr. 19 (21) 23 (25) tag 1 m ind i begge
sider af arbejdet til talje. Fortsæt med indtagning på hver 5.
p indtil du har 74 (77) 80 (83) m tilbage på pinden.
Tag 1 m ud i begge sider af arbejdet til talje på hver 5. p
indtil du har igen 82 (85) 88 (91) m på pinden. Strik lige
op indtil arbejdet måler 32 (33) 34 (35) cm og luk af til
ærmegab på hver p i begge sider: 2, 2, 2, 1. Du har nu 68
(71) 74 (77) m på pinden. Strik lige op indtil arbejdet måler
55 (57) 59 (61) cm. De midterste 16 (17) 18 (19) m lukkes
af til halsåbning. Herefter lukkes til halsåbning 2, 3 m på
hver p i begge sider med 2 garnnøgler. Samtidig lukkes der
7, 7, 7 (7, 7, 8) 7, 8, 8 (8, 8, 8) m af i hver side til skulderen
på hver p.

Forstykke
Slå 162 (168) 174 (180) m op på pind nr. 2 og strik glat 16
p til kantrulle.
Skift til p nr. 3. Start rosemønsteret efter diagram.
Mellem hver roserække strikkes 4 p glat.
Strik 130 (134) 138 (142) p (excl. kantrulle) og luk af til
ærmegab 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 på begge sider.
Der er nu 132 (138) 144 (150) m på pinden.
Strik 52 (54) 56 (58) p lige op. Luk af til skulderen 6, 7,
7, 7 (7, 7, 8, 8) 8, 8, 8, 9 (9, 9, 9, 9) på begge sider af
arbejdet.
Der er nu 78 m på pinden. Strik 10 p lige op.
Slut rosemønstret og strik 8 p glat og luk resterende m af
på én gang. OBS! Ved indtagninger i ærmegab og skuldre,
fraregnes tilsvarende antal m i mønsteret.

Forstykker
Slå 44 (46) 48 (50) m op og strik som ryggen, men med
indtagning kun på en side.
Før ærmeindtagning har du igen 44 (46) 48 (50) m tilbage
på pinden. Luk af til ærmegab på hver p 2, 2, 2, 1: du har
nu 37 (39) 41 (43) m tilbage på pinden. Strik lige op indtil
arbejdet måler 48 (50) 52 (54) cm og start med halsåbning:
på hver p lukkes 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 (8, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1) 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 (10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
) m af, samtidig strikkes skuldersiden lige op. Der er 21 (22)
23 (24) m på pinden. Luk af på skulder: 7, 7, 7 (7, 7, 8) 7, 8,
8 (8, 8, 8) m på hver p, hver gang fra skuldersiden.
Det andet forstykke strikkes spejlvendt.

Ærmer
Slå 60 (62) 64 (66) m op på pind nr. 2 og strik 16 p glat til
kantrulle.
Fortsæt glatstrikning 20 p (excl. kantrulle) med p nr. 3.
Tag 1 m ud på begge sider af arbejdet på hver p indtil der
er 94 (102) 110 (118) m på pinden.
Herfra tag 1 m ud på begge sider af arbejdet på hver 4. p
(undt. str. XL hvor du fortsætter udtagning på hver p) indtil
der er 112 (117) 122 (127) m på pinden.
Strik lige op indtil du har strikket 164 p på p nr. 3.
Luk af til ærmerundning 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 på hver side af
arbejdet og luk resterende m af på en gang.



Ærmer
Slå 48 (50) 52 (54) m op og strik 1. p vr. Strik 2. p rib 1 r og
1 vr. Fortsæt med glatstrikning samtidig med at der på hver
7. p tages 1 m ind i begge sider, indtil du har 42 (44) 46 (48)
m på pinden. Samtidig strikkes mønster efter diagram nr.
2. Strik 12 p mønster og 3 p uden mønster.
Start nu mønstret efter diagram nr. 1 og tag 1 m ud i begge
sider af arbejdet, på hver 8 p, i alt 9 gange.
Nu har du 60 (64) 68 (72) m på pinden. Strik indtil dit
arbejde måler 43 cm.
Der lukkes af til ærmerundning i beg af hver p 2, 2, 2, 1.
Luk af for resterende masker samtidig.

mønsterets bredde som er 3 motiver. Fortsæt med at lave
zik-zakker, følg mønsterdiagram og strik alle øvrige m glat.
Der skal i alt være 14 zik-zakker. Den sidste zik-zak er 7 m
bred. Der er nu 74 (76) 78 (80) m på pinden. Nu har du
forstykkets bredde.
Strik 18 (19) 20 (21) p lige op: følg mønsterdiagram Tag
ind til halsåbning og luk af til ærmegab samtidig: Der
lukkes af til ærmegab: 2, 2, 2, 2, 2, 2, og strikkes 22 (23)
24 (25) cm lige op på ærmegabets side. Der tages ind til
halsåbning: 1 m på hver p indtil der er strikket 22 cm lige
op på ærmegabets side.
Luk af til skulderen: 9, 9, 9 (9, 10, 10) 10, 10, 11 (11, 11,
11). Herefter lukkes resterende m af på én gang.
Højre forstykke strikkes spejlvendt.

Sy udvendig “snorsyning” på ærmerne – se foto. Sy
skuldrene sammen. Sy ærmerne i. Sy sidesømmene i ærmer
og sidestykker. Sy knappen på og sy knapholder.

Ærmer
Slå 7 (9) 11 (13) m op og strik 4 p glat. Slå 5 m op på højere
side og strik 1 p vr – i slutningen af pinden slå igen 5 m
op. Strik 3 p glat. Fortsæt med at lave zik-zakker på den
samme måde.
Start mønsteret der, hvor du har slået op den 4. zik-zak:
strik 25 m r (incl. de m-r som du har lige slået op til ziklak nr. 4) , 1 slå om, 1 ret løs af, 1 ret og træk den løse
m over (se mønsterdiagram) og strik r resten af pinden.
I slutningen af pinden slå igen 5 m op. Strik videre efter
tegning. Det første mønstermotiv bliver “kantmotivet” på
mønstrets bredde. Fortsæt med at slå zik-zakker op, følg
mønsterdiagram og strik glat på ærmets bagside. Når du
har strikket 11 zik-zakker, incl. den første zik-zak, har du
57 (59) 61 (63) m på pinden. Start med udtagning. Tag 1
m ud på hver 5. p, indtil der er 105 (109) 113 (117) m på
pinden. Strik lige op indtil der er 17 mønsterrækker. Luk af
til ærmerundning i beg. af hver p i begge sider: 2, 2, 2, 2,
2, 2. Luk af for resterende masker på en gang.

Model nr. 3 Cardigan med træknap og krave
Materiale: Kauni uldgarn nr. 8/2 (100% uld)
Str. S - (M) - L - (XL)
Garnforbrug: 400-(460)-520-(580) g
Farveforslag: alle farver i Kauni uldgarn 8/2
Rundpinde: nr. 3
Strikkefasthed efter filtning: 48 m og 72p = 20 x 20 cm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere
eller grovere pinde.
Ryggen
Slå 5 (9) 13 (17) m op og strik 4 p glat. Slå 5 m op på højere
side og strik 1 p vr - i slutningen af pinden slå igen 5 m op.
Strik 3 p glat. Fortsæt med at lave zik-zak på den denne
måde.
Start mønster på p nr. 9 (der, hvor du starter at slå op til
zik-zak nr. 3). Strik 12m r, slå om, 1 ret løs af, 1 ret og
træk den løse m over (se mønsterdiagram). Strik r resten af
pinden og i slutningen af pinden slå igen 5 m op. Mellem
mønsterrækkerne strik 4 p glat.
Mønsterets bredde er 5 mønstermotiver. Strik glat på hver
side af mønster Se foto.
Fortsæt med zik-zakker og følg mønsterdiagram.
Der skal i alt være 25 zik-zakker.
Nu har du cardiganens bredde og du har 127 (131) 135
(139) m på pinden.
Strik 35 (36) 37 (38) cm lige op: Følg mønsterdiagram og
strik glat på hver side af mønster.
Der lukkes af til ærmegab på hver p i begge sider: 2, 2, 2, 2,
2, 2. Du har nu 103 (107) 111 (115) m på pinden.
Strik 22 (23) 24 (25) cm lige op.
De midterste 35 m lukkes af til halsåbning. Der er 27 (29) 31
(33) m på begge skulderstykke. Herefter lukkes til skulderen
9, 9, 9 (9, 10, 10) 10, 10, 11 (11, 11, 11) m og samtidig til
halsåbningen 3, 3, 1 med 2 garnnøgler.

Kravens venstre side
Slå 25 m op og strik 1 p vr. Der tages ud på kravens yderste
side og der tages ind på kravens midterste side samtidig.
På kravens yderside: Strik 2 m r og slå 1 m op fra den 3. m.
Fortsæt med at slå 1 m op på starten af hver r pind.
På kravens midterste side: Tag 1 m ind på starten af hver
vr pind.
Start med at strikke mønster på pind nr. 7. Strik 2 m r og slå
1 m op fra den 3. m. Strik 5 m r og start m/mønstermotiv.
Der er 2 mønstermotiver, som er mønstrets bredde. Strik
7. mønsterrækker mens du fortsætter med at tage ind, slå
op og strikke mønster. Strik 4 p glat, mens du fortsætter
med at slå 1 m op på ydersiden, men strikker lige op på
midterste side (tag ikke ind). Nu er du nået toppen af
kraven. Se foto.
Kravens yderste side: Strik den p uden udtagning: strik 12
m r og start det eneste mønstermotiv på denne række. Se
mønsterdiagram.
Start med udtagning af kravens halsåbning på starten af af
hver vr p: på hver p: 4, 3, 1 m på kravens inderste side.
Samtidig strik lige op på kravens yderste side, hele mønster
motivets højde.
Nu tages der ud på kravens inderste side og tages ind
på kravens yderste side samtidig, mens du fortsætter
mønstermotiverne efter diagram:

Venstre forstykke
Slå 7 (9) 11 (13) m op og strik 3 p glat. Slå 5 m op til næste
zik-zak. Strik 3 p mellem hver zik-zak. Strik glat, mens du
laver zik-zakker. På den samme p som zik-zak nr. 11, starter
du med at strikke mønster: 40 m r og start mønstermotiv.
Se mønsterdiagram. Mønstermotivet bliver “kantmotiv” på


Krave
Lav 40 1m med hæklenål nr. 3,5 med den mørkeste af
farverne (J2).
1. række: Hækl 2 lm som rækkehøjde og hækl i hver luftm
en halvstgm.
2. række: Hækl 2 lm som rækkehøjde og hækl 1 halvstgm i
hver luftm en halvstgm’s bagerste del.
3. række: Hækl 2 lm som rækkehøjde og hækl i hver
halvstgm en halvstgm.
4. række: som række nr. 2

Kravens yderste side: Tag 1 m ind på hver 3. p, i alt 2 gange.
Tag 1 m ind på hver 7. p, i alt 2 gange. Tag 1 m ind på hver
p, i alt 9 gange. Strik 2 p lige op.
Kravens inderste side: Slå 22 m op og strik lige op, i alt 3
mønsterrækker og 4 p.
Luk af i det du strikker hver 3. m ret sammen.
Kravens højere side strikkes spejlvendt.
Forberedelse til filtning
Læg forstykkerne sammen med retsiden ind og sy dem
sammen. Læg ryggen sammen med retsiden ind, og sy
den sammen. Læg ærmestykkerne sammen med retsiden
ind, og sy dem sammen langs kanten. Læg kravestykkerne
sammen med retsiden ind og sy dem sammen.
Vask stykkerne i maskinen på 40’. Tør og pres dem.

Sy emnerne sammen efter foto.
NB! Der er 2 små motiver på forsiden og bagsiden. Se
foto.
Hækl kraven på fra indersiden sammen med kropstykket.
Zakkerne på forsiden skal blive synlige. Se foto.

Sy udvendig “snorsyning” på ærmerne, på forstykkerne
og på ryggen – se foto. Sy skuldrene sammen. Forstærk
forstykkernes åbningskant med ca. 1 cm bred syning. Sy
kravens venstre og højre stykke sammen. Sy kraven på.
Sy ærmerne i. Sy sidesømmene i ærmer og sidestykker. Sy
knappen på og sy knapholder.

FORKORTELSER
m = maske		
r = ret 			
sm = sammen		
omg = omgange

p = pind
vr = vrang
rk = række

ret fra ret og vr fra vr
vr fra ret og ret fra vr
slå om
2 ret sammen
1 ret løs af, 1 ret og træk den løse m over
stgm = stangmaske
dstgm = dobbeltstangmaske
lm = luftmaske
fm = fastmaske
hstgm = halvstangm
3xdstgm = 3 dobbeltstangmaske sm

Model nr. 4 Hæklet poncho
Materiale: Kauni garn nr. 8/2 (90% uld, 10% akryl)
NB! Hækles med garnet dobbelt!
Str. One size
Garnforbrug: 300 g lys og 400 g mørk
Farveforslag:
JJ1-rosa
JJ2-mørkerosa
AA-hvid
NN-beige
SS-lyseblå
DD-jeansblå
HH-lysegrå BB-mørkegrå
UU-lysegrøn RR3-mørkegrøn
Hæklenål: nr. 3,5
Motiv nr. 1
Lav 8 lm med hæklenål nr. 3,5 med den mørkeste af farverne
(J2). Se foto. Saml til en ring og hækl efter diagram 1. Skift
farve på række nr. 3 til lys (J1). Skift farve på række nr. 4 til
mørk (J2). Skift farve på række nr. 5 til lys (J1).
Hækl 26 motiver.
Motiv nr. 2
Lav 8 lm med hæklenål nr. 3,5 med den mørkest af farverne
(J2). Se foto. Saml til en ring og hækl efter diagram 2. Skift
farve på række nr. 3 til lys (J1). Skift farve på række nr. 4 til
mørk (J2). Skift farve på række nr. 5 til lys (J1).
Hækl 4 motiver.
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