Iben - en fin, lille vest til små piger og drenge
Design: Rachel Søgaard

C.F. Clemens: L. Holberg,
Statens Museum for
Kunst, public domain

Dette design er del af en
lille kollektion inspireret af
Ludvig Holberg’s værker.
Den dansk-norske digter
levede fra 1684-1754,
men selvom det er mange
år siden, havde Holberg
en særlig evne til at vise
– og udstille – forskellige
typer af mennesker, som
er lige så aktuelle i vore
dage som dengang.

Den lille vest Iben er inspireret af Holbergs
komedie ”Barselsstuen”. Selvom kvinder ikke
længere ligger i lang tid efter en fødsel, er der
stadig en vis form for barselsstue med snak,
gode råd, sladder etc. De fleste kommer med
en gave til den lille ny. Her en lille undertrøje,
der også egner sig fint som vest med en langærmet T-shirt under. Ulden er blød som smør,
så der er intet, der kan genere den fine babyhud.
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Materialer
Anina fra Filcolana: 100 (100) 100 (100) g i farve 820
(isabella melange) eller farve 978 (oatmeal melange)
3 (3) 4 (4) knapper
Rundpind 3 mm, 40 cm
Størrelser
0-3 (6-9) 12-18 (24) mdr/56 (74) 86 (92) cl
Passer til brystvidde: 39-43 (44-48) 49-53 (54-58)
cm
Overvidde: 44 (49) 55 (60) cm
Hel længde: 27 (30) 33 (36) cm
Strikkefasthed
30 m x 40 p i perlerib på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
udtve: Stik venstre p forfra under lænken mellem m,
og strik den drejet ret (= masken hælder mod venstre).
udthø: Stik venstre p bagfra under lænken mellem m,
og strik den ret (= masken hælder mod højre).
Perlerib rundt
1. omg: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *.
2. omg: Strik r.
Gentag disse 2 omg.
Perlerib frem og tilbage
Retsiden: Strik ret.
Vrangsiden: Strik rib (1 r, 1 vr).
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Arbejdsgang
Undertrøjen strikkes oppefra og ned med raglanudtagninger. Der strikkes frem og tilbage, til slidsen er
strikket og alle raglanudtagninger er foretaget. Herefter lukkes ærmernes m af, omgangen samles, og
kroppen strikkes rundt.
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Undertrøje
Slå 75 (79) 83 (87) m op på p 3 mm, og strik 4 p
r. Sæt samtidig 4 markører sådan: Strik 15 (16) 17
(18) r, sæt en markør omkring næste m (raglanmaske), strik 7 r, marker næste m, strik 27 (29) 31 (33)
r, marker næste m, strik 7 r, marker næste m, strik
15 (16) 17 (18) r.
De markerede m strikkes r på alle p, og m på hver
side strikkes r på retsiden og vr på vrangsiden.
Strik nu vendte pinde for højere bagstykke.
Strik næste p (vrangsiden) sådan:
Pige: 1 r, 2 r sm, slå om (knaphul), strik rib (1 r, 1
vr) – begynd med 1 r (1 vr) 1 r (1 vr) – til der er 12
(14) 14 (16) m tilbage, vend, tag første m vr løs af
med garnet foran arbejdet, læg derefter garnet hen
over pinden og træk, så m kommer til at se ud som
om den består af 2 m.
Dreng: 3 r, strik rib (1 r, 1 vr) – begynd med 1 r (1
vr) 1 r (1 vr) – til der er 12 (14) 14 (16) m tilbage,
vend, tag første m vr løs af med garnet foran arbejdet, læg derefter garnet hen over pinden og træk, så
m kommer til at se ud som om den består af 2 m.
Næste p (retsiden): Strik r med udt før og efter markørerne sådan: *Strik r til 1 m før den markerede m,
udthø, 3 r, udtve*, gentag fra * til * 3 gange mere,
strik r, til der er 12 (14) 14 (16) m tilbage, vend, tag
første m vr løs af med garnet foran arbejdet, læg derefter garnet hen over pinden og træk, så m kommer
til at se ud som om den består af 2 m.
Fortsæt i perlerib med udt på hver 2. p som ovenfor.
Strik de nye m med i mønster, og vend yderligere 2
gange i hver side, 3 m efter sidste vending, idet de
dobbelte m strikkes sammen som én.
Herefter strikkes der igen frem og tilbage over alle
m i perlerib, men med i alt 3 r mod forkanten i hver
side.
Kun dreng: Strik knaphul i forkanten på 1. p fra retsiden sådan: 1 r, 2 r sm, slå om, fortsæt i mønster til
de sidste 3 m, der strikkes r.
Både pige og dreng: Gentag knaphullerne på hver
10. p 2 (2) 3 (3) gange mere.
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Fortsæt, til der er taget ud i alt 17 (20) 23 (26)
gange.
Strik retriller over ærmernes masker til kanter sådan:
Næste p (vrangsiden): 3 r, *strik mønster til 1 m
før den markerede m, strik r til 1 m efter den næste
markerede m*, gentag fra * til * yderligere 1 gang,
strik mønster til de sidste 3 m, 3 r.
Gentag denne p yderligere 2 gange.
Næste p (retsiden): *Strik r til og med den markerede m, luk de næste 41 (47) 53 (59) m af i r*, gentag
fra * til * yderligere 1 gang, strik r til de sidste 3
m. Saml omg ved at flytte de sidste 3 m over på en
hjælpep, lægge dem foran (pige)/bagved (dreng) de
første 3 m i den modsatte ende af p, og strikke de to
sæt m sm, en m fra forreste og 1 m fra bagerste p.
Bryd garnet. Flyt m rundt på p, så omg begynder ved
de aflukkede m til højre ærme. Slå 3 nye m op, strik
mønster frem til de aflukkede m til venstre ærme, slå
3 nye m op, strik omg rundt (= 132 (148) 164 (180)
m).
Fortsæt lige op, til arbejdet måler 26 (29) 32 (35)
cm. Slut med en omg r. Strik derefter 1 omg vr, 1
omg r, 1 omg vr. Luk af i r.
Hæft ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre
liggende.
Sy knapper i overfor knaphullerne.

ret på retsiden, vrang på vrangsiden
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vrang på retsiden, ret på vrangsiden
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