Stjerne - en dejlig sweater til små drenge - og piger
Opskrift: Katrine Wohllebe
Mønsteret på denne sweater er småt og diskret – men giver en rigtig flot struktur også
i ensfarvet. Dog kunne jeg ikke dy mig for en
lillebitte kontraststribe på kanterne. En enkel
og alligevel speciel sweater, som kan bruges
til alt.
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Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana
200 (250) 250 (300) g farve 679 (grøn melange,
bundfarve)
50 (50) 50 (50) g farve 148 (jægergrøn, kontrastfarve)
Jumperpinde 2½ og 3 mm
Størrelser
98 cl/2 år (110 cl/4 år) 122 cl/6 år (134/8 år)
Mål
Passer til brystvidde: 55 (57) 61 (67) cm
Overvidde: 68 (72) 79 (84) cm
Ærmelængde: 28 (33) 35 (39) cm
Hel længde: 37 (40) 43 (48) cm
Strikkefasthed
Ca. 34 m og 34 p i stjernemønster på p 3½ mm = 10
x 10 cm. NB! Strik en prøve og vask den, inden du
begynder på selve blusen, da strikkefastheden kan
ændre sig efter vask. Læg især mærke til, om strikningen trækker sig i længden – i så fald kan det være,
at du skal strikke lidt kortere end angivet.
Glat vrang
Vrang fra retsiden, ret fra vrangsiden.
Stjernemønster
Maskeantallet skal være delbart med 4 + 1 (kantm er

indregnet og skrevet ind i mønsteret).
Begynd med 2 p glatstrikning og strik derefter mønster:
1. p (retsiden): 1 r, *stjerne = [3 r sm, MEN løft ikke
m af venstre pind, slå om, strik endnu 1 r igennem de
3 sammenstrikkede m og løft dem så af venstre p], 1
r*. Gentag fra * til * pinden hen.
2. p: Vrang.
3. p: 3 r, *stjerne (se 1. p), 1 r*. Gentag fra * til * til
de sidste 2 m, som strikkes ret.
4. p: Vrang.
Gentag 1.-4. p. NB! Pas på at du ikke kommer til at
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strikke masker sammen på vrangpindene.
Ryg
Slå 107 (113) 121 (133) m op på p 2½ mm i bundfv
og strik 6 (6) 6 (8) p glat vrang (1. p strikkes vrang =
retsiden). Skift til kontrastfv og strik 2 p ret.
Skift til p 3½ mm og bundfv og strik 1 p ret, derefter
1 p vrang, hvor der tages 10 (12) 16 (12) m ud jævnt
fordelt til 117 (125) 137 (145) m.
Fortsæt nu i stjernemønster som angivet ovenfor.
Strik lige op til arb måler 24 (26) 28 (31) cm.
Luk nu 8 (8) 12 (12) m af i hver side til ærmegab =
101 (109) 113 (121) m. Fortsæt lige op til arb måler
36 (38) 41 (46) cm.
Luk de midterste 35 (37) 39 (39) m løst af til halsudskæring og strik hver side færdig for sig. Luk mod
halsen på hver 2. p yderligere 2, 2 (3, 1, 1) 3, 1, 1
(4, 2, 1) m af. Når arb måler 37 (40) 43 (48) cm, lukkes de resterende 29 (31) 32 (34) m af.
Strik den anden side færdig på samme måde, blot
spejlvendt.
Forstykke
Strik som ryggen til arb måler 32 (35) 37 (42) cm.
Luk de midterste 21 (21) 23 (25) m af til halsudskæring og strik hver side færdig for sig.
Luk mod halsen på hver 2. p yderligere 4, 3, 2, 1 (5,
3, 2, 1, 1) 5, 3, 2, 1, 1 (5, 4, 2, 1, 1) m af, og derefter på den følgende 4. p 1 (1) 1 (1) m. Når arb måler
37 (40) 43 (48) cm, lukkes de resterende 29 (31) 32
(34) m af.
Ærmer
Slå 51 (55) 59 (63) m op på p 2½ mm i bundfv og
strik 6 (6) 6 (8) p glat vrang (1. p strikkes vrang =
retsiden). Skift til kontrastfv og strik 2 p ret.
Skift til p 3½ mm og bundfv og strik 1 p ret, derefter
1 p vrang hvor der tages 14 (14) 14 (18) m ud jævnt
fordelt til 65 (69) 73 (81) m.
Fortsæt nu i stjernemønster som angivet ovenfor. Tag
samtidig 1 m ud i hver side på hver 4. p 10 (8) 6 (2)
gange, derefter på hver 6. p 4 (8) 12 (16) gange =
93 (101) 109 (117) m. Strik de nye m med i stjernemønsteret efterhånden.
Fortsæt lige op til arb måler 28 (33) 35 (39) cm. Luk
af.
Strik det andet ærme magen til.
Montering
Sy højre skuldersøm.
Strik med p 2½ mm ca. 101 (106) 112 (120) m
op fra retsiden jævnt fordelt langs halskanten med
kontrastfv. Strik 1 p ret. Skift til bundfv og strik 1 p
ret, derefter 5 (5) 5 (7) p glat vrang til rullekant, og
tag samtidig 4 (5) 6 (6) m ind jævnt fordelt på den 4.
(4.) 4. (6.) af disse p. Luk af i vrang (fra retsiden).
Sy venstre skuldersøm og halskant. Sy ærmerne i. Sy
side- og ærmesømme, og sy ærmerne i.
Pres ikke arbejdet, men skyl det evt. op og lad det
liggetørre.
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