Lykke

- en feminin sweater med rundt bærestykke

Design: Rachel Søgaard
Det må have været præcis sådan en sweater
Søs havde på, når hele Far til fire-familien
tog på skiferie i Norge. En feminin sweater
med den helt rette vintage-fornemmelse og
et rundt bærestykke med et smukt grafisk
mønster.
1. udgave - august 2019 © Filcolana A/S
Materialer
Fv. A: 350 (400) 450 (500) g Peruvian Highland Wool
fra Filcolana i farve 801 (Sea green mélange)
Fv. B: 100 (150) 150 (200) g Peruvian Highland Wool
fra Filcolana i farve 101 (Natural white)
Rundpind 5 mm, 80 cm og 40 cm
evt. rundpind 5,5 mm, 80 cm til mønsterstrik
Strømpepinde 5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 92 (101) 110 (119) cm
Ærmelængde: 44 (45) 46 (47) cm
Hel længde: 60 (63) 66 (69) cm
Strikkefasthed
18 m og 23 p i glatstrikning på p 5 mm = 10 x 10 cm.
NB: Det kan være svært at strikke ensfarvet og mønstret glatstrik med samme strikke-fasthed. Jeg vælger gerne en pind, der er et halvt nr. større, når jeg
går fra at strikke med en til at strikke med to farver i
glatstrik. Men tjek din strikkefasthed undervejs!
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Særlige forkortelser
Udthø (udtagning, der hælder mod højre): Stik venstre p bagfra under lænken mellem m, og strik den
ret.
Udtve (udtagning, der hælder mod venstre): Stik
venstre p forfra under lænken mel-lem m, og strik
den drejet ret.
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Særlige teknikker
Vending med tvillingemaske: se side 3
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Arbejdsgang
Modellen strikkes nedefra og op. Krop og ærmer strikkes hver for sig og samles deref-ter til bærestykket,
der strikkes rundt med mønster og indtagninger efter
diagrammet. Nogle vendepinde før halskanten gør
modellen højere i nakken.
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Krop
Slå 166 (182) 198 (214) m op på rundp 5 mm med
farve A og almindelig krydsopslag-ning. Saml omg, og
strik rundt i drejet rib (1 dr r, 1 vr), til kanten måler
6 cm.
Fortsæt rundt i glatstrik, til arbejdet måler 39 (40) 41
(42) cm.
Luk af til ærmegab på næste omgang således:
Luk 8 m af, strik til der er 75 (83) 91 (99) m på p
efter de aflukkede, luk 8 m af, strik omg rundt.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.
Ærmer
Slå 38 (40) 42 (44) m op på strømpep 5 mm med
farve A og almindelig krydsopslag-ning. Saml omg, og
strik rundt i drejet rib (1 dr r, 1 vr), til arbejdet måler
6 cm.
Fortsæt rundt i glatstrik, og tag 1 m ud i begyndelsen
af 1. omg.
Tag derefter ud på 6. omg således: 1 r, udtve, strik r
omg rundt, udthø.
Gentag disse udtagninger på hver 6. (6.) 6. (5.) omg,
til der er taget ud i alt 13 (14) 15 (16) gange = 65
(69) 73 (77) m.
Fortsæt lige op, til ærmet måler 45 (46) 47 (48) cm
eller ønsket længde.
Luk de første og de sidste 4 m af på den følgende
omg.
Lad arbejdet hvile, og strik et ærme magen til.
Bærestykke
Saml delene på rundp 5 mm ved at sætte ærmernes
m ind over de aflukkede m i hver side af kroppen =
264 (288) 312 (336) m. Sæt en markør i hver samling mellem krop og ærmer. Omg begynder mellem
højre ærme og ryggen.
Fortsæt rundt med fv A, og tag ind således: *Strik 2
r sm, strik r til 2 m før markøren, 1 r, løs af, 1 r, træk
den løse m over, flyt markøren*, gentag fra * til *
yderligere 3 gange.
Gentag disse indtagninger på hver 2. omg yderligere
2 gange = 240 (264) 288 (312) m.
Lad markørerne blive siddende, mens du strikker
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2 r sm

begynd begynd begynd
her str.
her
her
S og XL str. M
str. L

1 r løs af, 1 r, træk den løse m over
2 r løs af, som skulle m strikkes sammen,
1 r, træk de løse m over
ret med fv. A
ret med fv. B

mønster.
NB: Skift om nødvendigt til rundpind 5,5 mm for at
holde strikkefastheden, når der strikkes mønster.
Begynd som angivet for den pågældende størrelse,
og strik rundt i mønster og med indtagninger efter
diagrammet. Efter 25. omg strikkes to vendepinde
således:
Strik med fv B til omg’s 2. markør (den mellem venstre ærme og forstykket), vend, og strik vr tilbage til
markøren mellem forstykket og højre ærme. Vend.
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(Disse 2 pinde tæller ikke med i mønsteret).
Fortsæt rundt.
På 29. omg skal du være opmærksom på, at markøren ved omg’s begyndelse skal flyt-tes en maske,
sådan at sammenstrikningen af de to masker kan
foretages.
Efter 31. omg strikkes to vendepinde således:
Strik til 10 m før sidste vending ved venstre ærme.
Vend, og strik tilbage til 10 m før sidste vending ved
højre ærme.
Fortsæt rundt.
Efter 35. omg, strikkes igen to vendepinde med vendinger 10 m før sidste vending.
Fortsæt rundt, til alle p i diagrammet er strikket = 80
(88) 96 (104) m.
Strik herefter 7 omg drejet rib (1 dr r, 1 vr), 1 omg vr
og derefter igen 7 omg drejet rib. Luk løst af.
Montering
Fold halskanten til vrangsiden langs vrang-omg, og sy
den til med elastiske sting.
Hæft alle ender. Sy det lille hul under hvert ærme
sammen med maskesting.
Skyl arbejdet, centrifuger let (800-1000 omdr.), og
lad det tørre liggende fladt på et håndklæde.
Særlig teknik: Vending med tvillingemaske

fra retsiden

Vip arbejdet mod dig selv. Stik højre pind ind i ”nakken” (bagsiden) af den underliggende maske forfra.
Strik masken ret.
Sæt den maske du lige har strikket (din skyggetvilling) tilbage på venstre pind. Vend og strik videre som
opskriften angiver. Når masken, som har en skyggetvilling, skal strikkes, strikkes masken og dens tvillingmaske sammen, som var de én maske.

fra vrangsiden
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Du skal igen strikke en maske op i den underliggende
maske. Stik højre pind ind den underligende maskes
”nakke” (nu på forsiden af arbejdet) som om du skal
strikke den vrang. Strik masken vrang. Flyt garnet
over på arbejdets vrangside.
Sæt den maske du lige har strikket (din skyggetvilling)
tilbage på venstre pind. Vend og strik videre som opsk
riften angiver. Når masken som har en skyggetvilling
skal strikkes, strikkes masken og dens tvillingmaske
sammen, som var de én maske.
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