Ivalo - en raglanswater med flot strukturmønster
Design: Hanne Pjedsted
Dette må være en af de skønneste og varmeste uldsweater, du kan strikke til dig selv.
Den strikkes i rent naturmateriale fra grønlandske får og i et superenkelt strukturmønster af ret og vrangmasker.
2. udgave - marts 2014, © Filcolana A/S
Materialer
500 (550) 600 (700) Genuine Greenland Wool fra
Filcolana
Rundpind 5 mm, 40 og 80 cm
Strømpepinde 5 mm
Størrelse
S (M) L (XL)
Mål
Overvidde: 94 (102) 110 (120) cm
Ærmelængde: 48 (48) 49 (49)
Strikkefasthed
16 m og 22 p i mønster efter diagrammet på p 5 mm
= 10 x 10 cm (ganske let strakt i bredden).
Arbejdsgang
Sweateren strikke rundt uden sammensyninger i sidesømme og ved ærmesømme. Ærmer og bul samles
efter ærmegabet og der strikkes rundt med raglanindtagninger.
Ryg og forstykke
Slå 148 (164)176 (192) m op på rundpind 5 mm.
Sæt et mærke ved omgangens begyndelse og efter
74 (82) 88 (96) m til markering af ”sidesømme”. Strik
mønster efter diagrammet (se side 2). Når arbejdet
måler 40 (41) 42 (44) cm, lukkes 8 m af i hver side
(dvs. 4 m på hver side af begge mærker) = 66 (74)
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80 (88) på ryg og på forstykke.
Læg arbejdet til side og strik ærmerne.
Ærmer
Slå 40 (40) 44 (44) m op på strømpepinde 5 mm og
strik 12 omgange efter diagrammet. Sæt et mærke
for at markere omgangens begyndelse. Når arbejdet måler 7 (7) 8 (8) cm, tages 1 m ud på hver side
af mærket på hver 6. omgang i alt 10 (12) 12 (14)
gange = 60 (64) 68 (72) m. Når arbejdet måler 48
(48) 49 (49) cm eller ønsket længde til ærmegabet,
lukkes 4 m af på hver side af mærket = 52 (56) 60
(64) m. Lad ærmet hvile og strik det andet ærme på
samme måde.
Bærestykke
Sæt ærmerne ind på rundpinden mellem ryg og forstykke, hvor der er lukket af til ærmegab = 236 (260)
280 (304) m i alt. Sæt et mærke i hver overgang
mellem ryg/ forstykke og ærmer = 4 mærker.
Strik igen rundt i mønster, og tag samtidig ind på
hver 2. p ved alle 4 raglansømme som følger: Strik
til 2 m før mærket, 1 ret løs af, 1 ret, løft den løse m
over, 2 ret sammen. Tag ind på denne måde i alt 17
(19) 21 (23) gange. Der er nu 100 (108) 112 (120)
m tilbage.
Nu deles arbejdet til halsudskæring midt for: Sæt de
midterste 8 (10) 10 (12) m på forstykket på en tråd.
Strik frem og tilbage i mønster over de øvrige masker
og luk samtidig af til hals i hver side for 2 m 2 (2) 2
(2) gange og 1 m 1 (2) 3 (4) gange. Fortsæt samtidig
indtagningerne til raglan på ryggen/i nakken.
Efter sidste halssidelukning skiftes til den lille rundpind og der strikkes en lille rullekant i halsen: Strik
4 omgange rundt i glat med maskerne i halsudskæringen, dvs. maskerne fra tråden midt for, 1 maske
i hver af de aflukkede masker langs halsudskæringen for, samt maskerne fra ærmer og nakke. Tag på
1. omgang ind til raglan som på selve blusen for at
”samle” kanten en smule.
Luk af uden at stramme kanten.
Montering
Hæft ender og sy åbningerne under ærmerne. Damp
arbejdet let eller skyl det op i uldvaskemiddel og lad
det liggetørre.

www.filcolana.dk

Filcolana

