Thit

- en klassisk damesweater med rundt bærestykke

Design: Hanne Rimmen
Thit er en klassisk, smuk damesweater med et
rundt bærestykke og en smuk bort i mønster
og tekstur.
Den danske forfatterne Thit Jensen var bl.a.
kendt for sin evne at iscenesætte sig selv med
spændende klæder og store smykker. Gennem hele sit forfatterskab kæmpede hun for
kvinders rettigheder og skrev om kønspolitiske
emner. Hun var en stærk kvinde i sin samtid,
og et smukt forbillede for kvinde i dag.
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Materialer
Pernilla fra Filcolana
Bundfv.: 250 (300) 300 (350) 350 (400) g i fv. 978
(Oatmeal)
Mønsterfv.: 50 g (alle str.) i fv. 101 (Natural White)
Tilia fra Filcolana
Bundfv.: 125 (125) 125 (150) 150 (175) g i fv. 336
(Latte)
Mønsterfv.: 25 g (alle str.) i fv. 100 (Snow White)
- sweateren strikkes i én tråd Pernilla og én tråd Tilia
holdt sammen
Rundpind 3,5 mm, 40 cm
Rundpind 3,5 mm og 4 mm, 80 cm
Strømpepinde 3,5 mm og 4 mm
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL)
Mål
Passer til brystvidde: 75-80 (80-88) 89-96 (97-104)
105-110 (111-120) cm
Overvidde: 80 (88) 94 (104) 112 (120) cm
Ærmelængde: 44 (45) 45 (47) 47 (48) cm
Længde til ærmegab: 36 (36) 38 (40) 40 (42) cm
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Strikkefasthed
20 m og 27 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm

Side 2
Diagram A

Diagram B

Forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op og strik
den drejet ret
dr r: strik ret i bagerste maskeløkke
Særlige strikketeknikker
Perlerækker:
Strik 2 omg glatstrik.
Næste omg: * 1 r, stik højre pind igennem masken 2
p under den næste maske på pinden og strik den r,
lad den næste maske falde af pinden*, gentag fra *
til * hele omg ud.
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).

Mønsterfv.
Bundfv.
Indtagning
Perlerække
(se beskrivelse)

Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op. Først strikkes krop
og ærmer, hvor efter delene samles til bærestykket.
Der laves venderækker i nakken for at strikke den lidt
højere. Derefter afsluttes med ribkant i halsen.
Læs inden du begynder
Dette design har indtagninger i taljen, for at give
modellen en tilpasset og smuk pasform til kvinder.
Ønsker du ikke at lave talje i din sweater, strikkes der
bare lige op efter ribben.
Krop
Slå 160 (176) 192 (208) 224 (240) m op på p 3,5
mm med bundfv. Strik 1 omg glatstrik.
Strik 6 omg drejet rib (1 dr r, 1 vr).
Sæt en maskemarkør for omg’s begyndelsen og
endnu en efter 80 (88) 96 (104) 112 (120) m, for at
markere forstykke og ryg.
Skift til p 4 mm, strik 2 omg glatstrik med bundfv. og
strik derefter alle pinde af diagram A.
Strik nu videre i glatstrik med bundfv.
Ønsker du at strikke talje i din sweater skal du nu
gøre på følgende måde:
Strik 4 (4) 4 (4) 5 (5) omg.
Tag 1 m ind på hver side af de 2 masker v. maskemarkørerne i hver side = 4 m indt. i alt pr. omg
Tag ind på denne måde for hver 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm i
alt 3 gange.
Strik nu 6 (7) 7 (5) 5 (6) cm glatstrik og strik herefter udtagninger på hver side af de markører, 1 m fra
markørerne, med samme interval i alt 3 gange.
Ønsker du ikke talje i din sweater strikke du lige op.
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Side 3

Strik lige op til arbejdet måler ca. 36 (38) 38 (40) 40
(42) cm.
Luk m af til ærmegab på næste omg: *Luk 12
(12) 16 (16) 16 (16) m af, strik 68 (76) 80 (88) 96
(104) r*, gentag fra * til * endnu én gang.
Lad arbejdet hvile.
Ærmer
Slå 40 (40) 48 (56) 56 (56) m op på p 3,5 mm med
bundfv. Strik 1 omg glatstrik. Strik 12 omg drejet rib
(1 dr r, 1 vr).
Sæt en maskemarkør for omg’s begyndelse.
Skift til p 4 mm og strik 2 omg glatstrik med bundfv.
og strik derefter alle pinde af diagram A.
Strik nu videre i glatstrik med bundfv. og tag samtidig
ud på første omg efter mønsterborten, ved at strikke
1 udt efter første m og før sidste m.
Tag ud på denne måde på hver 8. (8.) 8. (9.) 9. (7.)
omg i alt 8 (8) 8 (8) 8 (12) gange.
Der er nu 56 (56) 64 (72) 72 (80) m på pinden.
Strik lige op til ærmet måler 44 (46) 46 (48) 48 (48)
cm.
Luk nu m af til ærmegabet ved at lukke 6 (6) 8 (8) 8
m af før og 6 (6) 8 (8) 8 m af efter markøren – i alt
12 (12) 16 (16) 16 m.
Strik det andet ærme magen til.
Bærestykke
Saml ærmerne og kroppen. Begynd omg hvor venstre
ærme og ryggen mødes.
Der er nu 224 (240) 256 (288) 304 (336) m på pinden.
Strik 2 (2) 4 (6) 8 (10) omg glatstrik.
Strik nu alle p af diagram B.
Der er nu 84 (90) 96 (108) 114 (126) m på pinden.
Sæt herefter to maskemarkører i nakken for at
markere de midterste 16 m og strik venderækker på
følgende måde: Strik r til maskemarkøren på venstre
side af nakken. Vend. Lav en vendemaske og strik vr
tilbage til den modsatte markør. Vend. Strik r tilbage
og strik 8 m mere for hver gang du vender. Strik venderækkerne i alt 3 (4) 4 (5) 5 (5) gange på hver side
af markørerne.
Slut af ved at strikke 1 omg fra retsiden hele vejen
rundt og stop din omg midt bag.
Strik 1 omg (som i perlerækken) hvor du strikker *1
r, stik pinden i den næste m 2 p under den næste m
på p og strik r gennem denne m, lad næste m falde af
p*, gentag fra * til * omg ud.
Strik 1 omg glatstrik.
Skift til p 3,5 mm og strik 6 omg drejet rib (1 dr r, 1
vr). Slut af med 1 omg glatstrik. Luk af.
Montering
Sy trøjen sammen under ærmerne. Hæft alle ender.
Vask trøjen efter vaskeanvisningerne på garnet, centrifuger let og lad sweateren tørre liggende.
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