Molly

- en blød stribet cardigan

Design: Ditte Lerche
Designeren har skabt en cardiganversion af
sit skønne stribede sweaterdesign ”Polly”.
Kombinationen af garner er vidunderlig blød.
Farvekontrasterne på kroppen er bløde, mens
ærmerne er holdt i fede grafiske sort-hvide
striber.
2. udgave - oktober 2019 © Filcolana A/S
Materialer
AW = Arwetta Classic fra Filcolana
IN = Indiecita fra Filcolana
TL = Tilia fra Filcolana
Farve A – Lyserød:
AW: (50) 50 (50) 50 (50) g i farve 278 (Delicate
Orchid)
IN: (50) 50 (50) 50 (50) g i farve 334 (Light Blush)
TL: (25) 25 (25) 25 (25) g i farve 101 (Natural White)
Farve B – Koral:
AW: (50) 50 (50) 50 (50) g i farve 254 (Coral)
AW: (50) 50 (50) 50 (50) g i farve 252 (Chock
Orange)
TL: (25) 25 (25) 25 (25) g i farve 335 (Peach Blossom)
Farve C – Sennep:
AW: (50) 50 (50) 50 (100) g i farve 136 (Mustard)
IN: (50) 50 (50) 50 (100) g i farve 827 (Dijon melange)
TL: (25) 25 (25) 25 (50) g i farve 136 (Mustard)
Farve D – Grå:
AW: (50) 50 (50) 50 (50) g i farve 954 (Light Grey
melange)
IN: (50) 50 (50) 50 (50) g i farve 401 (Light Grey)
TL: (25) 25 (25) 25 (25) g i farve 101 (Natural White)
OBS: Også anvendt ovenfor til Farve A
Farve E – Sort:
AW: (100) 100 (100) 100 (150) g i farve 102 (Black)
IN: (100) 100 (100) 100 (150) g i farve 500 (Black)
TL: (50) 50 (50) 50 (75) g i farve 102 (Black)
Farve F – Hvid:
AW: (100) 100 (100) 100 (100) g i farve 100 (Snow
White)
IN: (100) 100 (100) 100 (100) g i farve 100 (Natural
White)
TL: (50) 50 (50) 50 (50) g i farve 100 (Snow White)
Rundpind 4,5 mm og 5,5 mm, 80 cm
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Strømpepinde 4,5 mm og 5,5 mm (hvis der ikke anvendes magic loop teknik på ærmet)
Markører eller kontrastfarvet tråd
5 store trykknapper
Størrelser
(XS) S (M) L (XL)
Mål
Passer til overvidde: ca. 82 (90) 98 (106) 114 cm
Overvidde: ca. 105 (113) 120 (128) 135 cm
Ærmelængde: 42 (45) 45 (45) 45 cm
Hel længde: 54 (55) 56 (58) 60 cm
Strikkefasthed
16 m og 24 p i glatstrikning på p 5,5 mm = 10 x 10
cm
Særlige forkortelser
h-udt (højre udtagning): Saml lænken mellem m op
bagfra og strik den r.
v-udt (venstre udtagning): Saml lænken mellem m op
forfra og strik den drejet r.
llr (indtagning): Tag 2 m ret løs af, flyt maskerne tilbage på venstre pind og strik dem drejet ret sammen.
Særlige teknikker
Undgå ”hak” i striberne ved farveskift når der strikkes rundt, ved at strikke farveskiftet således: Strik 1.
omg med den nye farve, inden du strikker første m
på 2. omg i den nye farve, løftes den underliggende
første m i ”gammel” farve op på pinden og strikkes
ret sm med den første m i den nye farve.
Vendemasker (German Short Rows): Strik til det
sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1.
vr løs af med garnet foran masken (mod din selv).
Før garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller
væk fra dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en
dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som
arbejdet viser).
Arbejdsgang
Molly strikkes oppefra og ned med en tråd af hver
kvalitet holdt sammen. Først strikkes rib til halskanten og der slås masker op til forkanterne. Derefter
strikkes bærestykket med raglanudtagninger. Herefter
deles arbejdet i krop og ærmer, der strikkes færdig
hver for sig. Cardiganen er oversize med lange ærmer.
Stribemønster på bærestykke og krop
Molly strikkes i striber, der startes med fv.A på ribben,
vendepinde og derefter 10 (14) 16 (18) 22 p glatstrik i fv. A på bærestykket. Herefter strikkes der 26
(26) 28 (30) 30 p af hver farve gennem bærestykke
og krop – først fv. B, derefter fv. C og fv. D. Til sidst
skiftes på kroppen til fv. E og der strikkes 12 (14) 14
(14) 18 p glatstrik inden der skiftes til rib (1 r, 1 vr),
som der strikkes i alt 6 cm af inden der lukkes af.
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Side 2
Bærestykke
Slå 75 (79) 83 (87) 91 m op på p 4,5 mm og strik 10
p rib således:
1.p (retsiden): 1 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * p
ud.
2.p: 1 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * p ud.
Strik videre i rib, men slå samtidig 6 nye m op i forlængelse af de næste 2 p = 87 (91) 95 (99) 103 m.
Disse 6 m i hver ende udgør forkanterne, som strikkes i retstrik (ret på alle p) med en kantmaske hele
arbejdet igennem. Strik kantmaske ved at strikke
sidste m ret og løfte første m vrang løst af på alle p,
for at få en pæn kant. Husk at stramme lidt til, så
bliver kanten pænest.
Fortsæt således til der i alt er strikket 20 p rib.
Skift til p 5,5 mm og sæt følgende markører
på næste p (retsiden): Strik 16 (17) 18 (19) 20 r
(forstykke), sæt en markør, 5 r (raglan-m), sæt en
markør, 5 r (skulder), sæt en markør, 5 r (raglan-m),
sæt en markør, 25 (27) 29 (31) 33 r (ryg), strik en
markør, 5 r (raglan-m), sæt en markør, 5 r (skulder),
sæt en markør, 5 r (raglan-m), sæt en markør, 16
(17) 18 (19) 20 r.
Tag nu ud til raglan og strik samtidig vendepinde
således:
1.p (vrangsiden): 1 kantm, 5 r, strik vr til der er 16
m tilbage, vend.
2.p (retsiden): *Strik r til markøren, 1 v-udt, 5 r
(raglan-m), flyt markør over, 1 h-udt*, gentag fra *
til * yderligere 3 gange, strik r til der er 16 m tilbage,
vend.
Strik frem og tilbage med udtagninger omkring
raglan-m som på 2.p, mens der samtidig strikkes
vendepinde ved at strikke 2 m længere end ved sidste vending, til der er vendt 5 gange i hver ende af
pinden.
Strik herefter frem og tilbage over alle m, mens der
samtidig tages ud til raglan som på 2.p til der i alt er
strikket 23 (25) 27 (29) 31 pinde med raglanudtagninger = 271 (291) 311 (331) 351 m. Slut med en p
fra vrangsiden.
Del nu arbejdet til krop og ærmer, mens der samtidig
slås nye m op i hvert ærmegab således (retsiden):
Strik 41 (44) 47 (50) 53 r (forstykke), sæt de næste
57 (61) 65 (69) 73 m på en maskeholder (ærme), slå
6 nye m op i forlængelse af m på p, strik 75 (81) 87
(93) 99 r (ryg), sæt de næste 57 (61) 65 (69) 73 m
på en maskeholder (ærme), slå 6 nye m op i forlængelse af m på p, strik 41 (44) 47 (50) 53 r (forstykke).
Krop
Fortsæt nu med at strikke frem og tilbage i striber
(som tidligere beskrevet) over de 169 (181) 193
(205) 217 m på kroppen.
Skift til p 4,5 mm når der skal strikkes rib (1 r, 1 vr)
med fv. E. Bemærk: Strik fortsat retstrik over de første og sidste 6 m på pinden til forkanter.

Filcolana

Molly

Side 3

Ærmer
Sæt m til første ærme over på rundp 5,5 mm. Strik 6
m op i de nyligt opslåede m under ærmer med fv. E
og saml arb til en omg = 63 (67) 71 (75) 79 m.
Strik rundt i 15 (16) 16 (16) 16 omg brede striber i
skiftevis fv. E og fv. F til de i alt er strikket 6 striber.
Begynd med fv. E.
Samtidig strikkes indtagninger ved at strikke 2 r sm
efter første og llr før sidste m af omg på hver 14.
(12.) 12. (10.) 8. omg i alt 6 (7) 8 (9) 10 gange = 51
(53) 55 (57) 59 m på p.
Skift til rundp 4,5 mm og strik 1 omg r, hvor der samtidig tages 9 m ind jævnt fordelt over omg = 42 (44)
46 (48) 50 m på p.
Skift til fv. E og strik 5 cm rib (1 r, 1 vr). Luk løst af i
rib.
Strik det andet ærme på samme måde.
Montering
Fold halskantens opslagningskant til arb vrangside og
sy den ned på bagsiden. Sy 5 store trykknapper på
de retstrikkede forkanter. Hæft alle ender og damp
arbejdet.
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