Delft

- en cardigan med fint mønster

Design: Rachel Søgaard
En skøn og let cardigan med mønstre og
farver, der får én til at tænke på gamle, hollandske kakler. Mønsteret sammenholdt med
det fine garn, giver en virkelig let trøje med
et delikat udtryk. Trøjen strikkes rundt og
klippes op, og på indersiden skjules klippekanterne med et fint bånd, der giver trøjen en
smuk finish. Et virkelig fint projekt, hvor alle
finesserne er på plads.
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Materialer
Saga fra Filcolana:
200 (200) 200 (250) g i farve 950 (Very Light Grey)
100 (100) 100 (150) g i farve 228 (Smoke Blue)
Rundpind 2,5 og 3 mm, 60 cm
Strømpepinde 2,5 og 3 mm
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd
1,25 m bånd, 11 mm bredt
10 knapper
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 81-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 89 (96) 103 (112) cm
Ærmelængde: 45 cm (alle str.)
Hel længde: ca. 58 (60) 62 (64) cm
Strikkefasthed
30 m og 33 p i glatstrikning med mønster på p 3 mm
= 10 x 10 cm.
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Arbejdsgang
Modellen strikkes nedefra og op. Først strikkes krop
og ærmer. Derefter samles delene og bærestykket
strikkes. Til slut klippes cardiganen op midt for, og
der strikkes knap- og knapkant.

Side 2
Diagram A

Krop
Slå 260 (280) 300 (328) m op på rundp 2,5 mm med
bundfarven (her farve 950) og strik frem g tilbage i
rib, idet 1. p (vr-siden) strikkes således: 1 r, *2 vr, 2
r*, gentag fra * til * og slut med 2 vr, 1 r. Strik 6 cm
rib på denne måde.
Skift til rundp 3 mm og fortsæt rundt i glatstrik således:
Strik 1 omg i bundfarven. Tag 1 (1) 1 (3) m ud, og slå
5 nye m op, hvor omg samles. Disse m er klippe-m
og strikkes i et andet mønster en resten af kroppen,
fx i lodrette striber med 1 m i hver farve. Klippe-m
tælles ikke med i opskriftens maskeantal (=261 (281)
301 (331) m).
Forsæt nu i mønster efter diagram A.
Strik til arbejdet måler ca. 39 (40) 41 (42) cm, slut
med en 4. eller 9. mønsterp, og luk 15 m af i hver
side til ærmegab således:
Strik 58 (63) 68 (74) m i mønster, luk 15 (15) 15
(17) m af, strik mønster, til der er 115 (125) 135
(149) m på p efter de aflukkede, luk 15 (15) 15 (17)
m af, strik mønster omg rundt.
Diagram C
Lad arbejdet hvile og strik ærmerne.
Ærmer
Slå 60 (60) 64 (64) m op på strømpep 2,5 mm med
bundfarven og strik 6 cm rundt i rib, 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep 3 mm, marker omg’s første m, og
fortsæt i mønster efter diagram C.
Tag 0 (0) 2 (2) m ud på 1. omg. Tag derefter 1 m ud
på hver side af den markerede m på hver 10. (8.) 10.
(8.) omg i alt 7 (10) 10 (13) gange (= 74 (80) 86
(92) m). Fortsæt lige op, til ærmet måler 45 cm (alle
str.). Slut med en 4. eller 9. mønsterp. Luk nu (15)
15 (15) 17 m af under ærmet, 7 (7) 7 (8) m på hver
side af den markerede m plus denne.
Lad arbejdet hvile og strik et ærme magen til. Diagram B
Bærestykke
Saml delene på rundp ved at sætte ærmerne ind over
de aflukkede m i hver side af kroppen. Sæt et mærke
ved hver samling (= 349 (381) 413 (447) m).
Strik nu rundt i mønster efter diagram A over kroppens m og diagram C over ærmernes m, mens 1 m
på hver side af hver samling strikkes i bundfarven på
alle omg. NB: Diagram C strikkes som en fortsættelse
af diagram B.
Tag nu ind på hver 2. omg således:
*Strik til 2 m før mærket, 2 r sm (med bundfarven),
1 r løst af, 1r (med bundfarven), træk den løse m
over*, gentag fra * til * 3 gange mere, strik omg
rundt.
Gentag disse indtagninger på hver 2. omg, til der er
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taget ind i alt 23 (24) 25 (27) gange. Slut med en
omg uden indtagninger (= 165 (189) 213 (231) m).
Fortsæt frem og tilbage, stadig med indtagninger. Luk
klippe-m af og luk derefter 25 (28) 30 (33) m af i
begyndelsen af de næste 2 p.
Luk 2 (3) 3 (4) m af i begyndelsen af de næste 2 p.
Tag derefter 1 m ind i begyndelsen af hver p, mens
der fortsættes med raglanindtagningerne, til der ikke
er flere m tilbage på forstykkerne.
Bryd garnet.
Montering
Halskant: Strik m op til halskant med bundfarven og
rundpind 2,5 mm. Juster maskeantallet vha. indtagninger, så det på hver del er deleligt med 4. På den
måde vil de to m i raglan-indt kunne fortsætte som 2
r i ribkanten.
Strik 2,5 cm rib således: 1 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra *
til * og slut med 2 vr, 1 r.
Klip op: Dette kan gøres nu eller efter færdiggørelsen
af knap- og knaphulskant.
Hækl 1 rk kæde-m på hver side af den midterste klippem. Der hækles i midten af m, sådan at der er 2 m
imellem rækkerne af kæde-m.
Klip op i den midterste m.
Knapkant: Strik m op langs venstre forkant mellem
forstykkets sidste m og klippem med bundfarven og
rundpind 2,5 mm. Der strikkes ca. 3 m op for hver
4 p. Maskeantallet skal være deleligt med 4 plus 2.
Strik 2,5 cm rib, 2 r, 2 vr. Luk af. Marker placeringen
af 10 knapper på kanten. Den øverste og den nederste 4-6 m fra kanten.
Knaphulskant:Strik samme antal m op langs højre
forkant med bundfarven og rundpind 2,5 mm. Strik
som til knapkanten men efter 1 cm strikkes 10 knaphuller placeret ud for markeringerne på knapkanten.
Knaphul: Luk 2 m af, slå 2 nye m op over de aflukkede på næste p.
Hæft alle ender. Sy hullerne under ærmerne.
Fold klippe-m til vrangsiden og læg båndet over. Sy
det fast med små kastesting.
Skyl arbejdet. Centrifuger let og lad tørre liggende.
Sy knapper i.
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