Gustav - en lille let undertrøje
Opskrift: Nanna Gudmand-Høyer
Mine unger har en lille let ulden undertrøje på
fra når det bliver koldt i September, til
varmen kommer igen i maj. Uld tæt på
kroppen holder den varm og tør - uld kan
indeholde 30 % vand uden at føles våd. De
har undertrøjerne på under en bomulds-Tshirt eller en bomuldsbody. Undertrøjen
Gustav er let at strikke, så det er bare om at
komme igang.
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Materialer
45 (65) 75 g New Zealand Lammeuld fra Filcolana
3 mm rundpind på 60 cm
Størrelser
80-92 cl (98-110 cl) 116-128 cl
Mål
Barnets brystvidde: 50-54 (56-60) 62-66 cm
Modellens overvidde: 43 (49) 54 cm (Ribben er
meget elastisk, så undertrøjen sidder ikke stramt).
Hel længde: 34 (44) 52 cm
Strikkefasthed:
28 masker pr. 10 cm i bredden i glatstrik. (Bemærk at
strikkefastheden er angivet i glatstrik, mens
undertrøjen strikkes i rib.)
Særlige forkortelser:
pm = placer markør (maskemarkør eller
kontrastfarvet garn)
Opslagning og aflukning:
Alle opslagninger og aflukninger laves i dobbelt garn
(for at øge undertrøjernes slidstyrke), ellers strikkes
der med enkelt garn.

Strikket lænkeopslagning (opslagning ved
ærmegab): Vend arbejdet. * Før højre pind ind
imellem de to første masker på venstre pind og fang
garnet. Træk en ny maske ud imellem maskerne og
sæt den op på venstre pind. Gentag fra * til du har
slået det ønskede antal masker op. Vend arbejdet og
strik videre rundt.
(Du kan evt. google "cable cast on" for at finde
videoinstruktioner.)
Opskrift:
Slå 120 (136) 152 masker op med dobbelt garn. Strik
herefter videre i rib, 2 ret, 2 vrang, med enkelt garn
til arbejdet måler 24 (30) 36 cm.
Nu skal der lukkes af til ærmegab. Start ved
omgangens begyndelse, så de to næste masker på
venstre pind er 2 retmasker. Brug dobbelt garn: 1 m
ret, luk de næste 12 (12) 16 masker af i rib, 1 m ret
(den sidste retmaske har du allerede strikket, hvis du
lukker af på almindelig vis). Strik i enkelt garn 46
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(54) 58 m rib. Brug igen dobbelt garn og luk af til
det andet ærmegab: 1 m ret, luk de næste 12 (12)
16 masker af i rib, 1 m ret (den sidste retmaske har
du allerede strikket, hvis du lukker af på almindelig
vis). Strik i enkelt garn 46 (54) 58 m rib.
Nu skal der slås nye masker op til ærmegab og
placeres markører til raglanindtagninger. Brug
dobbelt garn: 1 m ret, pm, slå 36 (40) 44 nye
masker op med strikket lænkeopslagning (se
ovenfor), pm, 1 m ret. Strik i enkelt garn 46 (54) 58
m rib. Brug dobbelt garn: 1 m ret, pm, slå 36 (40)
44 nye masker op med strikket lænkeopslagning (se
ovenfor), pm, 1 m ret. Strik i enkelt garn 46 (54) 58
m rib. Du har nu 168 (192) 208 m på pinden. Strik
2 (4) 4 omgange i rib uden indtagninger.
Raglanindtagninger:
Hvor ikke andet er beskrevet, strikkes maskerne
som de ses: ret over ret og vrang over vrang. Strik
til 3 masker før markør: 2 vrang sammen, 2 ret (dvs
1 ret, flyt markør, 1 ret), 2 vrang sammen. Gentag
raglanindtagingerne på samme måde ved de tre
andre markører. Fortsæt med at tage ind på hver
anden omgang, indtil du har taget ind i alt 10 (12)
13 gange på hver side af hver markør. Du har nu 88
(96) 104 masker på pinden. Luk af i rib med dobbelt
garn.
Hæft ender og skyl undertrøjen op. Du kan vaske
undertrøjen i hånden eller på koldt uldprogram i
vaskemaskinen. Husk at vask ikke er nødvendig
særligt tit; som regel er det fint bare at lade
undertrøjen hænge til luftning.
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