Søndermarken - en blød og let sweater
Design: Charlotte Kaae
En lækker, blød og let snoningssweater.
Sweateren har en flot, assymetrisk placeret snoning ned langs den ene side samt en
elegant konstrueret skuldersøm. En enkelt
udseende sweater med en spændende konstruktion.
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Materialer
Fv. A: 200 (250) 300 (350) g Merci fv. 609 (Rosehip)
Fv. B: 100 (125) 150 (175) g Tilia fv. 352 (Red Squirrel)
Pinde 4 og 4,5 mm. 4 mm rundpind 40 cm til halskant.
Maskemarkører i 4 forskellige farver, heraf en rød og
en blå. Farverne er underordnede, sålænge du bare
kan kende forskel på dem.
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 86-93 (94-102) 103-111 (112120) cm.
Overvidde (strakt mål): 93 (102) 111 (120) cm
Ærmelængde: 40 (41) 42 (43) cm
Hel længde: 50 (52) 54 (56) cm
(Alle mål er taget efter vask og udspænding).
Strikkefasthed
18 m og 26 p i glatstrik på p 4,5 mm = 10 x 10 cm.
Arbejdsgang
Først strikkes ryggen nede fra og op, dernæst strikkes
forstykket ud fra ryggen - oppe fra og ned. Til sidst
tages masker op til ærmer. Ærmer og krop sys sammen og der strikkes til sidst halskant.
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Side 2

Særlige forkortelser
indt-v: indtagning der hælder mod venstre
- fra retsiden: lls, løft 1 maske ret løs af og 1 maske
ret løs af, før maskerne tilbage på venstre pind og
strik maskerne drejet ret sammen.
- fra vrangsiden: lls, løft 1 maske ret løs af, løft
endnu en maske ret løs af, før maskerne tilbage på
venstre pinde og strik disse drejet vrang sammen.
indt-h: Indtagning der hælder mod højre
fra retsiden: strik 2 masker ret sammen.
fra vrangsiden: strik 2 masker vrang sammen.
udt-h: løft lænken mellem 2 masker bag fra og strik
lænken i forreste maskeled.
udt-v: løft lænken mellem 2 masker for fra og strik
lænken ret i bagerste maskeled.
Ryg
Slå 84 (92) 100 (108) m op på pinde 4 mm og strik
rib således:
1. p (vrangsiden): 1 vr, *2 r, 2 vr* gentag fra * til *,
til de sidste 3 m, 2 r, 1 vr.
2. p: 1 r, *2 vr, 2 r* gentag fra * til *, til de sidste 3
m, 2 vr, 1 r.
3. p: Som 1. p.
Skift til p 4,5 mm og strik glatstrik (r på retsiden og
vr på vrangsiden), til arbejdet måler 39 (40) 41 (42)
cm fra opslagskanten, slut med en p fra vrangsiden.
På denne sidste p, sættes et mærke i den yderste m i
hver side.
Skulder
1. p (retsiden): 5 r, indt-v, strik r til de sidste 7 m,
indt-h, 5 r.
2. p: 5 vr, indt-h, strik vr til de sidste 7 m, indt-v, 5 r.
Strik disse 2 p i alt 14 (16) 18 (20) gange = 28 (28)
28 (28) m.
Luk de resterende m af og sæt samtidig et blåt
mærke i den første aflukkede m og et rødt mærke i
den sidste aflukkede m. Bryd ikke garnet.
Forstykke
Strikkes oppefra, hvor der startes med skuldrene der
strikkes hver for sig indtil de samles og forstykkes
strikkes færdig samlet.

Venstre skulder
Strik 24 (26) 30 (32) m op fra retsiden langs ryggens
venstre skulderindtagning, fra det røde mærke frem
til mærket i siden.
Strik 9 (9,5) 10 (10,5) cm glatstrik, slut med en p fra
vrangsiden.
1. p (retsiden): 2 r, udt-v, strik r pinden ud.
Strik 3 p glatstrik.
5. p: Som 1. p
Strik 3 p glatstrik.
9. p: Som 1. p.
Strik 3 p glatstrik.
13. p: Strik som 1. p = 28 (30) 34 (36) m.
14. p: Strik vr pinden ud.
15. p: Slå 2 (2) 2 (3) nye m op i begyndelsen af p,
strik r pinden ud.
16. p: Strik vr pinden ud.
17. p: Slå 3 (4) 4 (4) nye m op i begyndelsen af p,
strik r pinden ud.
18. p: Strik vr pinden ud.
19. p: Slå 4 (5) 5 (5) nye m op i begyndelsen af p,
strik r pinden ud.
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ret på retsiden, vrang på vransiden
vrang på retsiden, ret på vransiden
sæt 1 m på hjælpepind bag arb, 1 r, strik m fra hjælpepinden r
sæt 1 m på hjælpepind bag arb, 3 r, strik m fra hjælpepinden vr
sæt 3 m på hjælpepind foran arb, 1 vr, strik de 3 m fra hjælpepinden r
sæt 4 m på hjælpepind foran arb, 4 r, strik de 4 m fra
hjælpepinden r
sæt 4 m på hjælpepind bag arb, 4 r, strik de 4 m fra
hjælpepinden r
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20. p: Strik vr pinden ud, slå 10 (10) 10 (12) nye m
op til hals = 47 (51) 55 (60) m.
Bryd garnet og lad m hvile, mens højre skulder strikkes.
Højre skulder med snoningsmønster
Strik 24 (26) 30 (32) m op fra retsiden langs ryggens
højre skulderindtagning, fra mærket i siden og frem
til det blå mærke.
Strik 1 p vr.
Næste p (retsiden): 1 (2) 4 (5) r, *udt-v, 2 r*, gentag
fra * til * 11 gange i alt, udt-v, 1 (2) 4 (5) r = 36
(38) 42 (44) m.
Næste p: 3 (4) 6 (7) vr, 2 r, strik de næste 26 m iflg.
diagrammets 1. p, 2 r, 3 (4) 6 (7) vr.
Næste p: 3 (4) 6 (7) r, 2 vr, strik de næste 26 m iflg.
diagrammets 2. p, 2 vr, 3 (4) 6 (7) r.
Fortsæt således med at strikke mønster iflg. diagrammet med glatstrik på begge sider, til stykket måler
9 (9,5) 10 (10,5) cm fra de opstrikkede masker, slut
med en p fra vrangsiden.
Halsrunding
1. p (retsiden): Strik til de sidste 2 m, udt-h, 2 r.
Strik 3 p iflg. diagrammet.
5. p: Strik som 1. p.
Strik 3 p iflg. diagrammet.
9. p: Strik som 1. p.
Strik 3 p iflg. diagrammet.
13. p: Strik som 1. p = 40 (42) 46 (48) m.
14. p (vrangsiden): Slå 2 (2) 2 (3) nye m op i begyndelsen af p, strik glatstrik og diagram pinden ud.
15. p: Strik glatstrik og diagram pinden ud.
16. p: Slå 3 (4) 4 (4) nye m op i begyndelsen af p,
strik glatstrik og diagram pinden ud.
17. p: Strik glatstrik og diagram pinden ud.
18. p: Slå 4 (5) 5 (5) nye m op i begyndelsen af p,
strik glatstrik og diagram pinden ud.
19. p: Strik glatstrik og diagram pinden ud = 49 (53)
57 (60) m.

Side 3
(76) 80 (86) m op mellem mærkerne med pind 4
mm.
Strik 5 p glatstrik.
Næste p (retsiden): 2 r, lls, strik r til du har 4 masker
tilbage på p, 2 r sm, 2 r.
Fortsæt i glatstrik og tag ind på denne måde på hver
6. p, til der er 46 (50) 54 (58) m tilbage.
Fortsæt lige op, til ærmet måler 38 (39) 40 (41) cm.
Slut med en p fra vrangsiden.
Skift til p 4 mm og strik 3 pinde rib, således:
1. p (retsiden): 1 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til
den sidste m, 1 r.
Gentag denne p yderligere 2 gange. Luk af som m
viser på næste p.
Halskant
Strik m op fra retsiden langs halsåbningen med 4 mm
rundpind. Begynd midt på ryggen og strik 1 m op
for hver aflukket m langs nakken, strik herefter 3 m
op for hver 4 p langs siderne i halsåbningen og strik
1 m op for hver nyopslået m på halsen midt for. Det
opstrikkede maskeantal skal være deleligt med 4.
Saml omg og strik 3 omg rib (2 r, 2 vr).
Luk af som m viser på næste omg.
Montering
Sy sidesømmene og ærmesømmene sammen med
madrassting fra retsiden. Hæft ender og vask blusen
ifølge anvisningerne på Tilia-banderolen. Lad blusen
tørre liggende fladt på et håndklæde, træk den eventult ud til rette mål mens den tørrer.

Forstykke samlet
Nu samles de to sider af forstykket.
Fortsæt fra retsiden og strik m fra venstre skulder
over på pinden, i forlængelse af m fra højre skulder =
96 (104) 112 (120) m.
Fortsæt frem og tilbage i glatstrik med snoningsmønster, til forstykket er 11,5 (11,5) 12,5 (12,5) cm
længere end ryggen, målt fra de opstrikkede m på
skulderen. Slut med en p fra vrangsiden. Rygmålet
tages midt bag, fra halskanten til før ribkanten.
Skift til pind 4 mm og strik 3 p rib som på ryggen.
Luk af som m viser på næste p.
Ærmer
Fold blusen så ribkanterne mødes forneden. Mål 20
(21) 22 (24) cm ned på hver side af ryg og forstykke
og sæt et mærke i hver side. Strik fra retsiden 72
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