
En fantastisk blød og unik kvalitet. Bambus-
sen i garnet giver den blødeste oplevelse 
og lethed, bomulden giver formfastheden 
og den lille smule akryl gør garnet eks-
tra-stærkt
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kvalitetsdesign i en unik stil

Strikket i Go handmades Soft - en fantastisk blød 

og unik kvalitet. Bambussen giver den blødeste 

oplevelse og lethed, bomulden giver formfastheden 

og den lille smule akryl gør garnet ekstra stærkt.

70% Bambus/23% Bomuld/7% Akryl, 50 g/180 m. 

Model: 
Go handmades 
Cardigan Classic

Opskrif t
Baby

GARN FORBRUG
Opskrift:  3 mdr. 6 mdr.
Go handmade Soft: 100 g 150 g

Pinde: 3,0 mm
Hæklenål (til hæklede kant): 2,5 mm 
Knapper

3,5 mm/30 m/10 cm
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GARN FORBRUG

STR. 3 MDR:
100 g Go handmade Soft

STR. 6 MDR:
150 g Go handmade Soft

Knapper
Strikkepinde 3,0 mm
Hæklenål (til hæklede kant) 2,5 mm

Strikkefasthed: 30 m = 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

Læg mærke til, hvorfra arbejdet skal måles. 
Det er vigtigt at markere på strikketøjet, når 
det nævnes i opskriften. Det skifter i løbet af 
opskriften og har stor betydning for pasformen 
på den færdige cardigan.
Hele cardiganen strikkes i ret.
Den er strikket i ét stykke og skal kun syes 
sammen i side- og ærmesømmene.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
arb Arbejdet
mdr Måneder
str Størrelse
cm Centimeter
m Maske
p Pind(e)
sm Sammen
(..)    For enden af omgangen/rækken - angi-

ver antal masker i alt for de 3 størrelser. 
Størrelser: Nyfødt (3 mdr) 6 mdr

Hæklet maske til kant. Arbejdes fra venstre mod 
højre. Stik hæklenålen igennem masken til højre 
for nålen og træk garnet igennem masken, så du 
nu har to løkker på nålen. Træk garnet igennem de 
to løkker.

KREBSEMASKE
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BABYCARDIGAN STRIKKET SIDELÆNS 
NYFØDT (3 MÅNEDER) 6 MÅNEDER

START VED HÅNDLEDDET PÅ DET ENE ÆRME
Slå 36 (42) 48 masker op, strik 3 (4) 3 cm. 
Tag 1 m ud i hver side på næste p. 38 (44) 50
Strik til ærmet måler 6 (8) 6 cm. 
Tag 1 m ud i hver side på næste p. 40 (46) 52
Strik til ærmet måler 9 (12) 9 cm. 
Tag 1 m ud i hver side på næste p. 42 (48) 54
Kun str. 6 mdr:  
Tag 1 m ud i hver side,  
når ærmet måler 12 cm  
og igen ved 15 cm. 58
Nu fortsætter opskriften for alle str: 
Strik til ærmet måler  
10½ (13½) 17 cm. 42 (48) 58
Slå 2 ekstra m op i starten af 
hver af de næste 6 (6) 4 pinde. 54 (60) 66

FØRSTE ÆRME ER FÆRDIGT,  
OG DER SLÅS NU M OP PÅ HVER SIDE  
AF ÆRMET TIL RYG OG FORSTYKKE

OBS: Sæt et mærke. Herfra måles arb næste gang.
Slå 36 (42) 51 m op i starten 
af hver af de næste 2 pinde. 126 (144) 168
Strik lige op indtil 7 (7½) 8 cm  
fra seneste markering.

NU DELES ARBEJDET I HALSEN,
TIL RYGGEN OG FORSTYKKET

Ryg   63 (72) 84
Forstykke  63 (72) 84
OBS: Sæt et mærke. Herfra måles arb næste gang.

RYG
Luk af til halsåbning på hver 2. pind  
– første gang luk 2 af og anden gang  
luk 1 af (ens for alle str.). 60 (69) 81
Strik til arbejdet måler 8½ (9½) 10½ cm  
fra seneste markering.
Tag ud i halsen på hver 2. p  
– første gang med 1 m og anden gang  
med 2 m (ens for alle str). 63 (72) 84

LAD RYGGEN M HVILE,
MENS FORSTYKKET STRIKKES

OBS: Stop arbejdet på rygdelen med sidste pind 
sluttende ved halsudskæringen.
 

FORSTYKKE 1
OBS: Start øverst, ved halsen.
Luk på hver 2. pind for 4, 3, 2, 1, 1  
(5, 4, 2, 1, 1, 1) 5, 5, 3, 2, 1, 1 m  52 (58) 67 
Strik til forstykket måler i alt 13 (14) 15 cm  
fra dets opslagskant.
Luk af.

FORSTYKKE 2
Slå 52 (58) 67 m op. Strik 4 p ret. 52 (58) 67
Strik knaphuller på 5. p:
Det ønskede antal knaphuller fordeles jævnt  
i forhold til masketal. 
Knaphul: luk 4 m stramt af.
6. p: Slå 4 m stramt op over de aflukkede m. 
Herefter strikkes igen ret over alle m.  52 (58) 67
OBS: Det er vigtigt at stramme garnet ved knaphul-
lerne, for at de passer i størrelsen til den medfølg-
ende knap.

DK
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Sy evt. knaphulssting i hullet, for den bedste 
pasform.
Strik til arb måler ca. 4½ (5) 6 cm. 
Mål efter på første forstykke,  
hvor indtagningerne til halsrundingen 
sluttede.   52 (58) 67
Udtagninger startes tilsvarende på dette forstykke.
Tag ud til halsrunding på hver 2. pind:  
1, 1, 2, 3, 4 (1, 1, 1, 2, 4, 5)  
1, 1, 2, 3, 5, 5 m 63 (72) 84

NU SAMLES DETTE FORSTYKKE MED RYGGEN
OBS: Sæt et mærke. Herfra måles arb næste gang.
Strik 7 (7½) 8 cm fra seneste 
markering.  126 (144) 168
Luk 36 (42) 51 m af i starten 
af de næste 2 p. 54 (60) 66

HER BEGYNDER ÆRMET
OBS: Sæt et mærke. Herfra måles arb næste gang.
Luk for 2 m i starten af de næste 
6 (6) 4 pinde 42 (48) 58
Strik til ærmet måler 3 (3) 3 cm  
fra seneste markering.
Strik 2 m sm i hver side af næste p. 40 (46) 56
Strik til ærmet måler 6 (7) 6 cm fra markering.
Strik 2 m sm i hver side af næste p. 38 (44) 54
Strik til ærmet måler 9 (11) 9 cm fra markering.
Strik 2 m sm i hver side af næste p. 36 (42) 52
Kun str. 6 mdr: 
Strik 2 m sm i hver side af næste p,  
når ærmet måler 12 cm og igen ved 15 cm. 48
Nu fortsætter opskriften til alle str: 
Strik til ærmet måler 12 (15) 18 cm  36 (42) 48
Luk af.

MONTERING
Cardiganen foldes. 
OBS: Retningen cardiganen foldes på afgør,  
om knaphullerne sidder i højre eller venstre side.
Sy ærme- og sidesømmene sammen.
Hækl krebsemasker rundt i kanten på hele cardi-
ganen. Tilpas hæklefastheden til det strikkede,  
så arb falder pænt.
Hækl også krebsemasker i ærmekanterne.
Sy knapperne på. 

CARDIGANS FÆRDIGE MÅL
Ærmelængde: 12 (15) 18 cm
Brystvidde: 24 (26) 28 cm
Hel længde: 21 (24) 28 cm
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Godt at vide 
Go handmades kollektion er udviklet af mestrene selv  
- passionerede strikkere, som elsker deres håndarbejde. 
Alt er strikket med det, som vi betragter som medium 
fasthed. Den fasthed som vi synes passer bedst.

Pindestørrelse & 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.


