Florian - en raglansweater med snoninger til børn
Design: Signe Strømgaard
Florian er en raglansweater med fede snoninger særligt designet til søde og seje børn.
Peruvian Highland Wool er et skønt garn at
strikke snoninger i, fordi resultatet altid bliver
et harmonisk og tydeligt maskebillede – og så
er der så mange fine farver at vælge imellem.
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Materialer
200 (250) 300 (350) 400 g Peruvian Highland Wool
fra Filcolana i farve 801 (Sea Green melange)
Rundpind 4 mm og 5 mm, 40 cm og 80 cm
Strømpepinde 4 mm og 5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl) 12
år/152 cl
Mål
Passer til brystvidde: 56-61 (61-66) 66-70 (70-75)
75-80 cm
Overvidde: 68 (74) 78 (82) 89 cm
Hel længde: 41 (46) 50 (54) 58 cm
Ærmelængde: 29 (32) 35 (38) 41 cm
Strikkefasthed
17 m og 22 p i glatstrikning på p 5 mm = 10 x 10 cm
Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det
passer med strikningen).
Llr (indtagning): 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage på
venstre pind og strik dem ret sammen.
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Særlige teknikker
Vendepinde (German short rows): Strik til det sted,
hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. m vr
løs af med garnet foran masken (mod din selv). Før
garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller væk
fra dig selv) og træk i garnet, så m trækkes henover
p og lægger sig dobbelt. Strik videre. På næste p
strikkes den dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som arbejdet viser).
Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op. Først strikkes
kroppen rundt til ærmegabene. Derefter strikkes
ærmerne på samme måde. Herefter samles delene og
bærestykket strikkes rundt med raglanindtagninger
og halsåbningen formes med vendepinde.
Krop
Slå 120 (128) 136 (144) 152 m op på en 4 mm
rundpind. Saml til omg og sæt en markør ved omg’s
begyndelse.
Str. 4 og 8 år - Rib: 1 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *
til de sidste 3 m, slut med 2 vr, 1 r.
Str. (6), (10) og 12 år - Rib: 1 vr, *2 r, 2 vr*, gentag
fra * til * til de sidste 3 m, slut med 2 r, 1 vr.
Strik 3,5 (4) 4 (4,5) 4,5 cm rib.
Næste omg: *Strik 3 (5) 7 (5) 5 m rib (fortsæt ribben
fra ribkanten), 14 (14) 14 (18) 20 r, sæt en diagrammarkør, strik startpind af diagrammet, sæt en
diagram-markør, 14 (14) 14 (18) 20 r, 3 (5) 7 (5) 5 m
rib (fortsæt ribben fra ribkanten)*, sæt en markør for
”sidesøm”, gentag fra * til * endnu en gang.
Der er nu 132 (140) 148 (156) 164 m på p.
Snoninger
Skift til 5 mm rundpind.
Næste omg: *Strik 3 (5) 7 (5) 5 m rib, strik r til diagrammarkøren, strik diagrammet (se note nedenfor),
14 (14) 14 (18) 20 r, 3 (5) 7 (5) 5 m rib, gentag fra *
til * en gang mere.
Note: Begynd med diagrammets 1. p, som strikkes i
alt 5 (1) 5 (11) 7 gange og herefter strikkes diagrammet videre på normal vis.
Strik i alt 52 (66) 64 (62) 76 omg på denne måde.
Arb måler nu ca. 29 (34) 35 (38) 42 cm. Slut på diagrammets 20. p (2. p) 32. p (30. p) 12. p.
Luk masker af til ærmegab på næste omg: Luk 4 (5)
6 (6) 6 m af, strik r til diagrammarkøren, strik diagrammet, strik r til 4 (5) 6 (6) 7 m før markør for
”sidesøm”, luk de næste 8 (10) 12 (12) 12 m af, strik
r til diagrammarkøren, strik diagrammet, strik r til
omg’s sidste 4 (5) 6 (6) 6 m, som lukkes af.
Lad m hvile på pinden, mens ærmerne strikkes.
Ærmer
Slå 32 (32) 36 (36) 36 m op på strømpep 4 mm.
Saml til en omg og sæt en markør for omg’s begyndelse.
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Side 2
Strik 3,5 (4) 4 (4,5) 4,5 cm rib (2 r, 2 vr).
Skift til 5 mm strømpepinde og fortsæt i glatstrik.
Strik 1 omg.
Udtagningsomg: 1 r, 1 udt, strik r til sidste m på omg,
1 udt, 1 r.
Strik en udtagningsomg på hver 8. (8.) 8. (10.) 10.
omg i alt 6 (7) 6 (7) 8 gange - til der er 44 (46) 48
(50) 52 m på pinden.
Strik lige op til ærmet måler 30 (33) 36 (39) 42 cm.
Luk masker af til ærmegab på næste omg: Strik r
til de sidste 4 (5) 6 (6) 7 m på omg, luk de næste 8
(10) 12 (12) 14 m af.
Der er nu 36 (36) 36 (38) 38 m på p. Bryd garnet.
Strik det andet ærme på samme måde som det første.
Bærestykke
Saml ærmer og krop på rundpinden ved at sætte
ærmerne ind, hvor der er lukket masker af til ærmegab i hver side af kroppen. Sæt en markør hver af de
4 steder hvor krop og ærmer mødes, til markering af
raglan. Lad omg begynde mellem højre ærme og ryg
= 188 (192) 196 (208) 216 m på pinden.
1. omg: *1 vr, 2 r sm, strik r til diagrammarkøren,
strik diagrammet, strik r til 3 m før raglanmarkøren,
lls, 1 vr, flyt markøren over, 1 vr, 2 r sm, strik r til 3
m før raglanmarkøren, lls, 1 vr, flyt markøren over*,
gentag fra * til * yderligere en gang.
2. omg: *1 vr, strik r til diagrammarkøren, strik diagrammet, strik r til 1 m før raglanmarkøren, 1 vr, flyt
markør over, 1 vr, strik r til 1 m før raglanmarkøren, 1
vr*, gentag fra * til * yderligere en gang.
Strik 1. og 2. omg 13 (13) 14 (15) 16 gange i alt.
Note: Når der kun er én glatstrikket m tilbage mellem
raglanmaskerne i vrang og vrangmaskerne i hver side
af diagrammet, strikkes indtagningerne på kroppen (ikke på ærmerne) som 2 vr sm og 2 vr dr sm i
stedet.
Der er nu 84 (88) 84 (88) 88 m på p.
Vendepinde
1. vendepind (retsiden): 1 vr, 2 vr sm, strik retmaskerne ret og vrangmaskerne vr til 3 m før raglanmarkøren, 2 vr sm, 2 vr, 2 r sm, strik r til 3 m før
næste raglanmarkør, vend.
2. vendepind (vrangsiden): Strik retmaskerne ret og
vrangmaskerne vrang frem markøren der markerer
omg’s beg, 1 r, strik vr til 3 m før næste raglanmarkør, vend.
3. vendepind: Strik indtagninger ved raglanmarkørerne og strik retmaskerne ret og vrangmaskerne vrang
frem til 2 m før sidste vending, vend.
4. vendepind: Strik retmaskerne ret og vrangmaskerne vrang frem til 2 m før sidste vending, vend.
5. vendepind (retsiden): Strik ret til 3 m før markøren
der markerer omg’s beg, lls, 1 vr.
Der er nu 76 (80) 76 (80) 80 m på p.
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Ribkant
Skift til en 40 cm lang 4 mm rundpind.
Næste omg: Strik slut-omg af
diagrammet og strik resten af m i
2 r, 2 vr rib, så ribmønsteret passer
med diagrammets masker. Dette
kan kræve lidt ”snyderi” med indtagninger og udtagninger, for at få
ribben til at stemme.
Strik 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm rib. Luk
løst af – så du er sikker på at ribben kan komme over hovedet.

Side 3
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Sy hullerne under ærmerne sammen, og hæft alle ender.
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ret på retsiden, vrang på vransiden
vrang på retsiden, ret på vransiden
1 udt
2 r sm
llr
sæt 5 m på hjælpep og hold bagved arb, 3 r, ﬂyt de
sidste 2 m fra hjælpep tilbage på venstre p og strik
dem vr, strik de 3 m fra hjælpep r.
sæt 5 m på hjælpep og hold foran arb, 3 r, ﬂyt de
sidste 2 m fra hjælpep tilbage på venstre p og strik
dem vr, strik de 3 m fra hjælpep r.
mønstergentagelse
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