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Model nr. 1  Trekantet Sjal

Materiale: Kauni garn nr. 8/�
Garnforbrug: 60 g
Farveforslag: Alle farver Kauni garn nr. 8/�
Pinde: nr. 4 rundpind 
Strikkefasthed: �7 m og �6 p = �0 x �0 cm
Færdig str. 200 cm x 90 cm

Slå 6 m op på rundpind nr. 4 og strik efter diagram. Alle lige 
pinde fra 4.p strikkes vr tilbage. Strik �5 mønstermotiver i 
længde. Strik 6 omg retstr og afslut den sidste p med 2 tråd for 
at forstærke kanten, således: 2 m r sm, � m r fra forrige m, 2 m r 
sm, � m r forrige m osv. Afbryd ikke tråden, men saml alle m på 
trekantens sider på pinden,(du skal bruge 2 tråde fra masken, 
når du samler m-r på pinden, for at lave en flot hold).

Kanten. For at lave �8 zak på en af trekantens side, saml � 
kantm + �8� m + � r m (på trekantens top). Strik �3 p efter 
kantdiagram. Kantdiagrams � mønstergang er �0 m. Afslut 
den sidste p med 2 tråd, for at forstærke kanten, således: 2 m 
r sm, � m r fra forrige m, 2 m r sm, � m r forrige m osv.

Model nr. 2  Hæklet poncho

Materiale: Kauni effektgarn
Garnforbrug: 2�0 g
Farveforslag: Kauni effektgarn
Hæklenål: �,75
Lav �68 lm med hæklenål nr.�,75. Saml til en ring. 
A.  � rk: Hækl � stgm i hver lm.
B.  �. rk: Hækl 5 lm og stik nålen i den 4.stgm, hvor du laver 

fm, osv. Se diagram.
    2. og 3. rk: Hækl 5 lm, stik nålen i lm-buen, osv. S.d.
C.  �.-3 .rk: Hækl 6 lm og stik nålen i lm-buen, osv. S.d. 
D.  �.-3. rk: Hækl 7 lm og stik nålen i lm-buen, osv. S.d. 
E.  �.-3. rk: Hækl 8 lm og stik nålen i lm-buen, osv. S.d. 
F.  �.-3. rk: Hækl 9 lm og stik nålen i lm-buen, osv. S.d.
G.  �.-3. rk: Hækl �0 lm og stik nålen i lm-buen,osv.S.d.
H.  � rk : Hækl fm-r til halvdelen af buen, lav 4 lm og � dstgm. 

Lav 7 lm, � dstgm og stik nålen i lm-buen, hækl � lm og � 
dstgm. Lav 7 lm, � dstgm og stik nålen i lm-buen, hækl � 
lm og � dstgm, osv. efter diagram. 

I.  �.-5. rk : Hækl 6 lm og � ddstgm. Lav 3 lm, stik nålen i lm-
buen og hækl � ddstgm. Lav 3 lm, stik nålen i lm mellem 2 
ddstgm og hækl � ddstgm. Lav 3 lm og � ddstgm. 

S.d. Hækl videre efter diagram. 

Model nr. 3 Poncho med krave

Materiale: Kauni effektgarn nr. 8/2 
Kauni garn nr. 8/2   NB! Strikkes med garnet dobbelt. 
Str. M
Garnforbrug: 680 g effektg. nr. 8/2; 60 g Kauni garn nr. 8/2
Farveforslag: EG – rosa/bordeaux effekt + MM - bordeaux
EC – grå/sort effekt +CC - sort eller BB – m.grå
EH – l.blå/brun/beige effekt +SS – l.blå eller PP – brun
EQ – regnbue effekt + MM – bordeaux
Pinde: nr. 4,5

Strikkefasthed: �9 m og 27 p = �0 x �0 cm. Passer strikke-
fastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

Ryggen. Slå 36 m op på p.4,5 med ensfarvet Kauni garn. Strik 
� p rib, �r og �vr. Strik 3 cm glatsrikning med 2m effektgarn 
og 2 m ensfarvet. Fortsæt arbejdet med effektgarn yderligere 
3 cm, herefter tages �m ud i slutningen hver pind på retsiden 
til der er �30 m på pinden. Tag ud i 2.sidste m så arbejdet ikke 
trækker skævt. Når du er nået til midten af arbejdet, strikkes 
nu videre med ensfarvet Kauni garn således: strik � p rib, 
derefter 3 cm glatstrikning og så igen en p rib. Der strikkes 
nu spejlvendt, dvs. der strikkes 2 m sammen i slutningen af 
retpindentil til der er 36 m på pinden, slut med startmønster 
og luk af, pas på det ikke bliver for løst eller stramt. 

Forstykke. Slå 36 m op på p. nr. 4,5 med ensfarvet Kauni garn. 
Strik � p rib (� r og � vr). Strik 3 cm glatstrikning med 2 m 
effektgarn og 2 m ensfarvet. Fortsæt arbejdet med effektgarn 
yderligere 3 cm, herefter tages � m ud i slutningen hver pind på 
retsiden til der er �30 m på pinden. Tag ud i næstsidste m så 
arbejdet ikke trækker skævt. Start med at lukke af til halsåbnin-
gen på skulderens side, når du mangler at strikke �5 pind til 
den ensfarvet midderste kant. Der lukkes 3,3,2,�,�,�,� m af på 
retsiden af arbejdet til halsåbningen. Strik nu videre med Kauni 
ensfarvet garn således: strik � p rib, derefter 3 cm glatstrikning 
og så igen � p rib. Strik spejlvendt tilbage med effektgarnet. 

Krave. Slå ��0 m op på pind nr. 4,5 med Kauni garn, ensfarvet. 
Strik dobbelt � p rib � r og � vr. Strik glat �0 cm. Del m-r en 
efter en på 2 strikkep. Fortsæt strikning med 8/2 garn (ikke 
dobbelt!) med p nr. 3. Tag ud i hver 2.m og du vil have ��0 
m på begge strikkepind. Strik 2 cm – ”en pose” til at montere 
kanten pænt på. Behold maskerne på pinden og sy dem på 
ponchoen efter tegning 1. 
Kanten. Slå ca 2�0m (eller efter behøv) op på pind nr.4,5 til 
kanten med Kauni garn, ensfarvet. Strik � p rib � r og � vr. 
Med garnet dobbelt. Del m-r en efter en på 2 strikkep. Fortsæt 
strikning med p nr. 3, med 8/2 garn (ikke dobbelt !). Tag ud 
i hver 2.m og du vil have 2�0 m på begge strikkepind Strik 6 
p (2,5 cm) glat – ”en pose” til at montere kanten pænt på. 
Behold maskerne på pinden.
Det strikkes 4 kanten i alt, som syes sammen på ponchoen. 

Montering. Sy de løse masker på ponshoen, en m på gang, 
efter tegning 1. Først på indre side af halskanten og bagefter 
på ydre side af halskanten. 
Lav duskerne og saml dem på ponchoet efter tegning 2.

Model nr. 4  Tørklade / poncho

Materiale: Kauni effektgarn NB! Strikkes med garnet dobbelt!
Garnforbrug: 900 g       Farveforslag: Kauni effektgarn
Pinde: 4; 5      
Strikkefasthed: 24 m og 22 p = �0 x �0 cm
Færdig str. ��9 cm x �35 cm
Venstre stykke: Slå �50 m op på pind nr. 4 og strik �35 cm i 
rib i � r og � vr. 
Højre stykke: Strik som venstre stykke. 
Sy stykkerne sammen med maskesting på retsiden efter tegning 
1. Lav duskerne og saml dem på tæppet efter tegning 2.

Kauni - Strikmodeller nr. 4
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Model nr. 5  Cardigan

Materiale: Kauni garn nr. 8/2 (90% uld og �0% akryl) 
NB! Strikkes med garnet dobbelt. 
Str. S – (M) – L – (XL)
Garnforbrug: 680 (780) 880 (980) g
Garnforbrug til robust kant: ca �0 g frit valgt 8/2 restgarn 
+ lidt kapronsytråd til udtrækning bageefter. Læs mere i 
opskriften. 
Farveforslag: alle farver i Kauni garn 8/2
Pinde: nr. 4, 5
Strikkefasthed: �9 m og 27 p = �0 x �0 cm. Passer strikke-
fastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

Ryggen. Slå ��0 (��4) ��8 (�22) m op på pind nr. 4,5 med 
et andet farve garn og strik 3 p. Strik � p med et tyk kapron 
sytråd for at trække det ud i slutn af arbejdet for at lave ”et 
robust kant”. Når arbejdet måler 37 (38) 39 (40) cm lukkes af 
til ærmegab, i hver side, for 5,5 m, ens for alle størrelser.
Der er nu 90(94)98(�02) m tilbage på pinden. Strik glat 20(2�) 
22(23) cm. Nu lukkes �0,�0,5(�0,�0,6)�0,�0,7(�0,�0,8)m 
af til skulder i begge sider. Herefter lukkes de sidste m af til 
halsåbning på en gang. 

Venstre forstykke. Slå 60 (62) 64 (66) m op på pind nr. 4,5 
med et andet farve garn og strik 3 p. Strik � p med et tykt 
kapron-sytråd for at trække det ud i slutn af arbejdet for at 
lave ”et robust kant”. Fortsæt strikning med den valgte garn 
til cardigan og strik 37 (38) 39 (40) cm i glatstrik.
*Herfra: tag ud til kraven og luk af til ærmegab samtidig :
Der lukkes af til æremgab på hver p : 5,5 m. Tag ud til kraven 
� m på hver p, 5 m i alt. Strik glat 20(2�)22(23)cm. Nu lukkes �
0,�0,5(�0,�0,6)�0,�0,7(�0,�0,8)m af til skulder. Der er 30(32) 
34(36) m tilbage på pinden. Strik glat 8 cm på skulderens 
side og luk kraven af fra skulderens side 5,5,5,5,5(5,5,5,5,7) 
5,5,5,6,8(5,5,5,7,9) m.

Ærmer. Slå 60 (64) 68 ( 72) m op på pind nr. 4,5 med et andet 
farve garn og strik 3 p. Strik � p med et tykt kapronsytråd for 
at trække det ud i slutn af arbejdet for at lave ”et robust kant”. 
Fortsæt strikning med den valgte garn til cardigan og strik 25 
cm i glatstrik. Herefter: tag på hver 4 p � m ud i begge sider 
indtil der er 80(84)88(92)m på pinden. Arbejdet måler nu ca 
42 cm. Luk af til ærmerunding på hver p 5,4 m på begge sider. 
Luk de sidste m af på en gang. 
Sy sammen med maskesting fra retsiden. Sy skuldrene sam-
men. Sy ærmerne i: start fra skulder og sy nedaf, også på ret-
siden. Sy sidesømmene i ærmer og sidestykker. Indtagninger 
på arbejdets retside sy sammen med hånden. Indtagningerne 
er �3-�5 cm længe. 
For at forstærke forstykkets og kravens kant, broder kanten 
med ca � cm længe ”sting” 2 gange igennem. Se foto.
Tag kapronsytråd ud af den nederste kant og sy kanten 
igennem række / pind nr. 2 efter tegning 1; 2.

Model nr. 6 Cardigan med stor krave  

Materiale: Kauni effektgarn nr. 8/2 
Str. S – (M) – L – (XL)
Garnforbrug: 420 ( 470 ) 520 ( 570 ) g
Garnforbrug til robust kant: ca �0 g frit valgt 8/2 restgarn 
+ lidt kapronsytråd til udtrækning bageefter. Læs mere i 
opskriften.
Farveforslag: alle farver i Kauni effektgarn 8/2
Pinde: nr. 3
Strikkefasthed: 25 m og 37 p = �0 x �0 cm Passer strikke-
fastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde.

Ryggen. Slå �38(�44)�50(�56)m op på pind nr. 3 med et 
andet farve garn og strik 3 p. Strik � p med et tykt kapronsytråd 
for at trække det ud i slutn af arbejdet for at lave ”et robust 
kant”. 
Fortsæt strikning med den valgte garn til cardigan og strik 22 
(26)30(39) p i glatstrik. Tag � m ind i begge sider af arbejdet 
til talje. Fortsæt med indtagning på hver 9. p indtil der er 
�22(�28) �34(�40)m tilbage på pinden. Taljeindtagning er i alt 
�6 m : 8 m på begge sider. Strik glat �0 p. Tag � m ud i begge 
sider af arbejdet. Fortsæt med udtagning på hver 9 p, alt i alt 6 
m fra begge sider. Strik glat 8p. Nu er der �36(�40)�44(�48)p 
strikket. 
Der lukkes af til æremgab på hver p i begge sider : 
3,�,2,�,2,�,2,� m, i alt �3 m.
Efter ærmegab indtagning strik glat 66(70)74(78)p. Nu lukkes 
5,5,6,6,6,5 (6,6,6,6,6,6) 7,7,6,6,6,7 (7,7,7,7,7,7)m af til 
skulder i begge sider. Der er 42 m tilbage på pinden. 
Til kraven - tag på hver p � m ud i begge sider indtil der er 78 
(82) 86 (90) m på pinden (der tages ud i alt 36 (40) 44 (48) m). 
Luk af på hver p i begge sider : 8,6,8,8,8 m. Herefter lukkes de 
sidste 22 m af på en gang. 

Venstre forstykke
Slå 88 (9�) 94 (97) m op på pind nr. 3 med et andet farve
garn og strik 3 p. Strik � p med et tykt kapronsytråd for at 
trække det ud i slutn af arbejdet for at lave ”et robust kant”. 
Fortsæt strikning med den valgte garn til cardigan og strik 
22 (26) 30 (34) p i glatstrik. Tag � m ind til talje. Fortsæt med 
indtagning på hver 9 p indtil der er 80 (83) 86 (89) m tilbage 
på pinden. Strik glat �0 p. Tag � m ud til talje. Fortsæt med 
udtagn. på hver 9 p, alt i alt 6 m. Strik glat 8 p. 
1) Der er strikket �36 (�40) �44 (�48) p. 
Herfra : tag ud til kraven og luk af til ærmegab samtidig: 
Der lukkes af til ærmegab : 3,�,2,�,2,�,2,�, i alt �3 m og
strikkes lige op på ærmegabens side. 
Der tages ud til kraven : � m på hver p, i alt 33(35)37(39)m. 
Se tegning. 
2) Der er �08(���)��4(��7)m på pinden. Strik glat 6 p. Luk af 
til kraven : �,�,2,2,3,3. Se tegning.
3) Du har strikket 66 (70) 74 (78) p efter ærmeindtagning. 
Se tegning. Herfra: luk af til kraven og luk af til skulder 
samtidigt: 
Der lukkes af til kraven: 3,3,3,3,3 (3,3,5,3,3) 3,3,7,3,3 
(3,3,9,3,3 ) m. Der lukkes af til skulder : 5,5,6,6,6,5 (6,6,6,6,6,6) 
7,7,6,6,7( 7,7,7,7,7,7) m. Skulderen er færdig. 
4) Du har 46 m på pinden. Se tegning.
Herfra: luk af til kraven fra kravens side og luk af til kraven 



3

kantmaske, strikkes ikke igennem

ret fra ret og vr fra vr

slå om

� ret, � slå om, � ret, � slå om, i alt 9 m. 
Alle m-r strikkes igennem på en gang

2 ret sammen

� ret løs af, � ret og træk den løse m over

3 m sammen med, træk den løse m over

stgm

dstgm

ddstgm

lm

fm

halvstangm

fra skulders side samtidig : Der lukkes af til kraven fra kravens 
side: 3,3,3,3,3,3,2,2,�,�,0,0,�,�,0,0,� m. Der lukkes af til 
kraven fra skulders side �,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,� m. 
Luk de sidste m af på en gang. 

Højre forstykke. Strikkes som venstre forstykke, men 
spejlvendt.
Forberedelse til filtning: Lig venstre og højre forstykke sammen, 
retsiden ind, og sy det sammen langs kanten.

Ærmer. Slå 56 (62) 68 (74) m op på pind nr. 3 med et andet 
farve garn og strik 3 p. Strik � p med et tykt kapronsytråd 
for at trække det ud i slutn af arbejdet for at lave ”et robust 
kant”. 
Fortsæt strikning med den valgte garn til cardigan og strik 6 
p i glatstrik. Tag � m ud i begge sider af arbejdet og på ��. 
p start med rosemønster efter diagram i midten af arbejdet. 
Imellem hver rose strik 5 p glat. Strik 5 rose. 
Tag på hver 7. p � m ud i begge sider indtil der er �08 (��4) 
�20 (�26) m på pinden. Strik glat 8 p. Du har strikket �64 p. 
Luk af til ærmerunding 2,�,2,�,2,�,2,� m på begge sider, i alt 
�2 m. Luk de sidste m af på en gang. 
Forberedelse til filtning: Lig ærmestykker sammen, retsiden 
ind, og sy det sammen langs kanten.
Vask stykkerne i 40°. Tør og pres dem. Sy skuldrene sammen. 
Sy ærmerne i. Sy sidesømmene i ærmer og sidestykker.Tag 
kapronsytråd ud af den nederste kant og sy kanten igennem 
række /pind nr. 2 efter tegning 1; 2.

Model nr. 7  Poncho med blomster

Materiale: Kauni garn nr. 8/2 (90% uld og �0% akryl) 
Garnforbrug: S: 70g ; D: 250g ; S: 330 g
Farveforslag: 
S – lyseblå  D – jeansblå  D2 – mørkeblå
A – hvid  N�- sand N – beige
J3 – lys rosa  J – rosa  M – bordeaux
H� – lysegrå B – mørkegrå C� – asfaltgrå
Hæklenål: �,75
Motiv nr. 1. Lav 8 lm med hæklenål nr. �,75 med den
mørkest af farverne (D2). Se foto.
Saml til en ring og hækl efter diagram 1
Motiv nr. 2. Lav 8 lm med hæklenål nr. �,75 med den mørkest 
af farverne (D2). Se foto. 
Saml til en ring og hækl efter diagram 1
Fortsæt med mellemfarve (D) efter diagram 2
Hækl 2 stk af motiv nr. 2
Motiv nr. 3. Lav 8 lm med hæklenål nr. �,75 med den mørkest 
af farverne (D2). Se foto. 
Saml til en ring og hækl efter diagram 1
Fortsæt med mellemfarve (D) efter diagram 2
Fortsæt med den lysest farve (S) efter diagram 3.
Hækl 4 stk af motiv nr. 3
Motiv nr. 4. Lav 8 lm med hæklenål nr. �,75 med den mørkest 
af farverne (D2). Se foto. Saml til en ring og hækl efter diagram 
�Fortsæt med mellemfarve (D) efter diagram 2
Fortsæt med den lysest farve (S) efter diagram 4.
Hækl 42 stk af motiv nr. 4

Montering
Sy motiverne nr.4 sammen efter tegn. � med S farve garn. 
Sy motiverne nr. 3 på ponchoen efter foto (syet på billedet 
med orange garn). Sy motiverne nr. 2 på ponchoen efter foto 
(syet på billedet med orange garn).
Hækl hjørnene af motiverne nr. 4 og nr. 3 sammen efter foto 
(syet på billedet med grøn garn ) tegning nr. 2.
Hækl halskant over med fm-r og motiv nr. 2 kant hækl over 
med stgm-r efter tegning nr. 3 og efter foto (syet på billedet 
med grøn garn). 
Saml hjørnerne af motiverne nr. 4 sammen med luftmasker 
med mellemfarve (D). Se foto. Hækl den nederste kant over 
med �.rk: lm-r og 2.rk: fm-r med lys farve (S) efter foto. 

FORKORTELSER 
m      =maske        p     =pind
r       =ret   vr    =vrang
sm     =sammen       rk    =række
omg    =omgange   lm   = luftmaske 
dstgm   = dobbeltstangmaske       fm    = fastmaske
ddstgm = 2xdobbeltstangmaske hstgm  =halvstangm  
stgm    = stangmaske

Model nr. 6 TEGNING
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