Cocoon - en klassisk, feminin sweater
Design: Hanne Rimmen
Coocon er en klassisk, feminin sweater med et
løst snit og smukke mønsterborter, der leder
tankerne hen på forårets blomster. En fin
sweater til forårets lidt kølige dage eller sene
sommeraftener på terrassen – selvfølgelig
med et hint af glimmer.
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Materialer
Bundfv.
200 (200) 250 (250) g Saga fra Filcolana i fv. 951
(Light Grey melange)
og 150 (150) 175 (175) g Tilia fra Filcolana i fv. 336
(Latte)
Mønsterfv. 1
100 g (alle str.) Saga fra Filcolana i fv. 953 (Charcoal
melange)
og 50 (50) 50 (50) g Paia fra Filcolana i fv. 705 (Copper Shimmer)
Mønsterfv. 2
50 g (alle str.) Saga fra Filcolana i fv. 302 (Ballet Slipper)
og 25 g Tilia fra Filcolana i fv. 336 (Latte)
Rundpind 3,5 mm, 40 og 80 cm
Rundpind 3 mm, 80 cm.
Strømpepinde 3,5 mm
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: (80-100) 100-110 (110-120)
120-130 cm
Overvidde: 120 (134) 146 (156) cm
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Hel længde: 60 (63) 65 (67) cm
Længde til ærmegab: 30 (32) 34 (36) cm
Ærmelængde fra ærmegab: 36 (38) 38 (40) cm

Side 2
Diagram
41

Strikkefasthed
24 m og 28 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10
cm
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Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op og strik
den drejet ret.
dr r (drejet ret): Strik ret i bagerste maskeløkke.
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Særlige teknikker
Vendemasker (German Short Rows): Strik til det
sted hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. vr
løst af med garnet foran masken (mod dig 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 pind strikkes den
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang som
arb viser)
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Arbejdsgang
Blusen strikke oppefra og ned. Bærestykket deles til
krop og ærmer. Maskerne til ærmerne sættes på en
tråd og hviler mens kroppen strikkes til den passende
længde og lukkes af. Derefter strikke ærmerne.
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Læs inden du begynder
Sweateren er en løs model med ekstra vidde i bærestykket og dybe ærmegab.
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Det er yderst vigtigt at strikkeheden overholdes både
i mønsterborten og på de glatstrikkede partier for at
opnå et smukt resultat. Juster evt. pindstørrelsen.
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Sweateren er strikket med to tråde både i bundfv. og
i mønstret
Bundfv: Saga + Tilia.
Mønsterfv. 1: Saga + Paia
Mønsterfv. 2: Saga + Tilia
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Bærestykke
Slå 96 (104) 116 (116) m op på p 3,5 mm med
bundfv. Saml til en omg og sæt en markør for omg’s
begyndelsen (midt bag). Strik 1 omg r.
Strik nu rib i to farver på følgende måde: *2 dr r i
mønsterfv. 1, 2 vr i bundfv.*, gentag fra * til * omg
rundt. Strik i alt 10 (10) 12 (12) omg i tofarvet rib.
For bedre pasform kan du strikke vendepinde for at
hæve nakken på følgende måde:
Bryd mønsterfv. 1 og strik videre kun i bundfv.
1. vendepind: 7 r, vend.
2. vendepind: 14 vr, vend.
3. vendepind: Strik r til 8 m efter sidste vending på
retsiden, vend.
4. vendepind: Strik vr til 8 efter sidste vending på
vrangsiden, vend.
Strik 3. og 4. vendepind yderligere 2 gange.
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Sidste pind: Strik r til markør for omg’s begyndelse.
Strik 1 omg.
Tag 12 (16) 16 (25) m ud jævnt fordelt på næste
omg. Der er nu 108 (120) 132 (141) m på pinden.
Strik 3 omg r.
Næste omg: *3 r, 1 udt*, gentag
= 144 (160) 175 (188) m.
Strik 4 omg r.
Næste omg: *4 r, 1 udt*, gentag
= 180 (200) 220 (235) m.
Strik 6 omg r.
Næste omg: *5 r, 1 udt*, gentag
= 216 (240) 264 (282) m.
Strik 8 omg r.
Næste omg: *6 r, 1 udt*, gentag
= 252 (280) 308 (329) m.
Strik 8 omg r.
Næste omg: *7 r, 1 udt*, gentag
= 288 (320) 352 (376) m.

fra * til * omg rundt
fra * til * omg rundt
fra * til * omg rundt
fra * til * omg rundt
fra * til * omg rundt

Strik 3 (3) 6 (10) omg r.
Strik alle p af diagram.
Efter diagrammet, strikkes 12 omg r i bundfv.
Arbejdet deles til krop og ærmer på følgende møde:
Strik 48 (52) 56 (62) r (halv ryg), sæt de næste 48
(56) 64 (64) m til ærme på en maskeholder eller tråd
og lad dem hvile, slå 16 nye m op (alle str.) i forlængelse af m på pinden, strik 96 (104) 112 (124) r
(forstykke), sæt de næste 48 (56) 64 (64) m til ærme
på en maskeholder eller tråd og lad dem hvile, slå 16
nye m op i forlængelse af m på pinden, 48 (52) 56
(62) r (halv ryg).
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Krop
Du har nu 224 (240) 256 (280) m på pinden.
Strik 12 omg i bundfv. og strik derefter diagrammet.
Skift til bundfv. og fortsæt til arbejdet, målt fra
ærmegabet, måler ca. 25 (26) 26 (28) cm eller den
ønskede længde.
Skift til p 3 og strik 10 omg rib (2 dr r, 2 vr) i bundfv.
Strik 1 omg glatstrik.
Luk af.
Ærmer
Sæt maskerne til ærmet over på 3,5 mm strømpep
(eller strik evt. med magic loop-teknikken) og strik
16 m op (alle str.) i de 16 m, som er blevet slået op
i ærmegabet på kroppen. Der er nu i alt 64 (72) 80
(80) m på pinden.
Sæt en maskemarkør i midten af de 16 opstrikkede m
for at markere omg’s begyndelse.
Strik 12 omg i bundfv. Strik derefter diagrammet.
Fortsæt i bundfv. til arbejdet måler 28 (30) 32 (32)
cm, og tag samtidig ind på ærmets underside når
ærmet måler 26 og 27 (28 og 29) 30 og 31 (30 og
31) cm således: 1 r, 2 r sm, strik r til de sidste 3 m, 2
r sm, 1 r.
Der er nu 60 (68) 76 (76) m på pinden.
Strik 16 (18) 20 (20) omg rib i to farver som i halsen.
Ærmet måler nu ca. 36 (38) 40 (40) cm. Ønsker
du at ændre ærmelængden, skal længden reguleres
inden du strikker ribborten.
Strik det andet ærme magen til.
Montering
Hæft alle ender. Vask trøjen efter vaskeanvisningerne
på garnet, centrifuger let og lad sweateren tørre liggende.
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