Fie

- en feminin T-skjorte med pyntekrage

Design: Rachel Søgaard
Denne korte, litt brede T-skjorten passer
perfekt til et par bukser med høyt liv eller et
skjørt. Den er strikket i den nydelige ull-/bomullskvaliteten Merci med et enkelt, feminint
mønster.
Skal det feminine understrekes, kan T-skjorten brukes sammen med den lille kragen, som
du også finner oppskriften til her.
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Materialer
T-skjorte:
200 (200) 250 (250) g Merci fra Filcolana i farge 1110
(Duckling)
Rundpinne 3 mm, 60 cm
Strømpepinne 3 mm
Markører eller kontrastfarget tråd
Krage:
17 g Merci fra Filcolana i farge 101 (Natural white)
2 strømpepinner 2,5 mm
Rundpinne 3 mm
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 94 (103) 111 (120) cm
Ermelengde: 6 cm alle størrelser
Hel lengde: 46 (48) 50 (52) cm
Strikkefasthet
28 m og 37 p i mønsterstrikk på p 3 mm = 10 x 10
cm.
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Spesielle forkortelser
o-innt (inntakning/felling med overtrekk): 1 r løst av,
1 r, trekk den løse m over.
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Arbeidsflyt
T-skjortens ermer og bol strikkes nedenfra og opp
med mønster. Delene settes sammen til bærestykket
som strikkes med fellinger så det dannes et kuppelerme. Skuldrene strikkes sammen, og til slutt strikkes
halskanten på.
Kragen strikkes for seg.
Bol
Legg opp 240 (260) 280 (300) m på rundp 3 mm
med vanlig oppleggsteknikk. Sett sammen omg, og
strikk rundt i vridd ribb (1 vridd r, 1 vr) til kanten
måler 3 cm.
Fortsett i glattstrikk med mønster etter diagrammet,
og øk jevnt fordelt til 264 (288) 312 (336) m på 1.
omg. Sett inn en markør i hver side med 132 (144)
156 (164) m til hver halvdel. Fortsett i mønster til
arbeidet måler ca. 30 (31) 32 (33) cm. Avlutt med 4.
eller 8. mønsteromg.
Fell av m i hver side til ermehull slik: Fell av 7 (7) 7
(7) m, strikk mønster til det gjenstår 6 (6) 6 (6) m
før neste markør, fell av 13 (13) 13 (13) m, strikk
mønster til de siste 6 (6) 6 (6) m på omg, fell av
disse m.
La arbeidet hvile og strikk ermene.
Ermer
Legg opp 80 (86) 92 (98) m på strømpep 3 mm. Sett
sammen omg, og sett inn en markør ved starten på
omg og strikk rundt i vridd ribb (1 dr r, 1 vr) til arbeidet måler 2 cm.
Fortsett i glattstrikk med mønster etter diagrammet,
og øk jevnt fordelt til 90 (96) 102 (108) m på 1. omg.
Fortsett videre opp, til ermet måler 6 cm. Avslutt med
4. eller 8. mønsteromg.
Fell av m til ermehull slik: Fell av 7 (7) 7 (7) m, strikk
mønsteret til det gjenstår 6 (6) 6 (6) m, fell av disse
= 77 (83) 89 (95) m.
La m til ermet hvile, og strikk et tilsvarende erme.
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Bærestykke
Sett sammen delene på rundp 3 mm ved å sette m
til ermene over de avfelte m i hver side av bolen =
i alt 392 (428) 464 (500) m. Sett inn en markør i
hver overgang mellom bol og ermer (i alt 4 markører). Omg starter ved markøren mellom bakstykke og
venstre erme.
Fortsett med mønster over hver del som det passer,
og fell slik: *2 r sammen, strikk mønster til 2 m før
neste markør, o-innt, flytt markøren*, gjenta fra * til
* ytterligere 3 ganger = 8 m felt.
Gjenta disse fellingene på hver omg ytterligere 3 (4)
5 (6) ganger og deretter på hver 2. omg 5 (6) 7 (8)
ganger = 320 (340) 360 (380) m. Avslutt med en
omg uten fellinger.
Nå flyttes markørene 1 m inn på hhv. for- og bakstykke. Dvs. 1. markør flyttes 1 m mot høyre, 2. markør
1 m mot venstre, 3. markør 1 m mot høyre og 4.
markør 1 m mot venstre.
Heretter felles det kun på ermene slik: *o-innt, strikk
mønster til 2 m før neste markør, 2 r sammen, flytt
markøren, strikk mønster til neste markør*, gjenta
fra * til * 1 gang til = 4 m felt.
Fortsett å felle på denne måten totalt 13 (13) 13 (13)
ganger på hver 2. omg = 268 (288) 308 (328) m.
Neste omg: *Strikk mønster til markøren, fjern markøren, 1 r, fell av 33 (35) 37 (39) m (erme) – det er
1 m igjen på p etter de m som er felt av, fjern markøren*, strikk 36 (39) 42 (45) m i mønster, fell av 27
(29) 31 (33) m (hals), gjenta fra * til *, strikk mønster p ut.
Bakstykke
Fortsett frem og tilbake over m på bakstykke, og legg
opp 1 ny m i hver side på 1. p = 103 (111) 119 (127)
m. Strikk 20 (21) 22 (23) p i mønster. La m hvile.
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Venstre forstykke
Start med garnet på venstre side av forstykket fra
vrangen. Fell av de første 3 m og strikk mønster p ut,
og legg opp 1 ny m mot ermehullet = 35 (38) 41 (44)
m.
Fortsett frem og tilbake over disse m, og fell ytterligere av mot halsen i starten av hver 2. p; 2 m 1 gang
og 1 m 1 gang = 32 (35) 38 (41) m.
Fortsett videre opp til det er strikket totalt 24 (25) 27
(28) p fra der hvor du startet med garnet.
La m hvile.
Høyre forstykke
Legg opp 1 ny m på høyre p og fortsett over m på
høyre side av forstykket fra vrangen, strikk mønster p
ut = 38 (41) 44 (47) m.
Fortsett frem og tilbake over disse m og fell av mot
halsen i begynnelsen av hver 2. p; 3 m 1 gang, 2 m 1
gang og 1 m 1 gang = 32 (35) 38 (41) m.
Fortsett videre opp til det er strikket totalt 24 (25) 27
(28) p fra der hvor du begynte med garnet.
La m hvile.
Skuldre
Legg m fra den ene skulder mot det samme antall m
på samme side av bakstykke, rette mot rette. Strikk
m fra de to delene sammen to og to samtidig som de
felles av.
Strikk sammen den andre skulder på tilsvarende
måte.

Side 3
2. p: Strikk r p ut.
Gjenta 1. og 2. p 2 ganger til, og strikk 1. p igjen.
8. p (retten): 3 r, *øk 1 m i tråden mellom m, 4 r*,
gjenta fra * til * p ut = 153 m.
9. p: 2 r, *4 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, og avslutt med
1 r.
10. p: Strikk r p ut.
11. p: Som 9. p.
12. p: *5 r, øk 1 m i tråden mellom m*, gjenta fra *
til *, og avslutt med 4 r = 183 m.
13. p: 2 r, *5 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, og avslutt
med 1 r.
14. p: Strikk r p ut.
15. p: Som 13. p.
16. p: 4 r, *øk 1 m i tråden mellom m, 6 r*, gjenta
fra * til *, og avslutt 1 økning, 5 r = 213 m.
17. p: 2 r, *6 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, og avslutt
med 1 r.
18. p: Strikk r p ut.
Strikk ytterligere 4 p r (rillekant). Fell av i r fra retten.
Fest alle løse tråder. Skyll opp arbeidet, press vannet
ut i et håndkle, og legg kragen til tørk blokket ut i en
pen form.

Halskant
Start med garnet ved de hvilende m på bakstykke
og strikk dem r. Fortsett ned langs venstre side av
halsen, og strikk opp ca. 3 m for hver 4 p langs den
rette kant. Strikk opp 1 m i hver av de avfelte m til
hals, og strikk opp samme antall m langs høyre side
som langs venstre side = i alt ca. 104 (108) 112
(116) m.
Strikk 2 cm vridd ribb (1 vridd r, 1 vr). Fell av.
Montering
Fest alle løse tråder.
Sy sammen det lille hullet under hvert erme, og sy
sammen øverst på ermet.
Skyll opp arbeidet, sentrifuger lett og la det tørke liggende flatt.
KRAGE
Start med å strikke en i-cord: Legg opp 3 m på
strømpep 2,5 mm. *Skyv m mot høyre side av p,
trekk garnet stramt på baksiden av m og strikk 3 r*,
gjenta fra * til *.
Strikk 80 p i-cord, sett inn en markør, strikk 123 p,
sett inn en markør, og strikk ytterligere 80 p. Klipp av
tråden og trekk den igjennom de 3 m.
Strikk opp 123 m med rundp 3 mm langs de midterste 123 p av i-corden, og strikk frem og tilbake slik:
1. p (vrangen): 2 r, *3 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, og
avslutt med 1 r.
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