Poseidon

- en enkel raglansweater

Design: Charlotte Kaae
En enkel raglansweater strikket oppefra og
ned, men garnet og retrillerne gør den alligevel til noget særligt. Den bløde Tilia strikket sammen med Peruvian Highland Wool,
giver denne raglansweater et lækkert, blødt
og luftigt udtryk, der matcher sweaterens let
oversized facon. En sweater, der kan strikkes
på kort tid og med ganske lidt montering.
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Materialer
350 (450) 500 (550) g Peruvian Highland Wool fra
Filcolana
25 (50) 50 (50) g Tilia fra Filcolana i 3 farver
Rundpind 7 mm og 8 mm, 60 cm og 80 cm
Strømpepinde 7 mm og 8 mm til ærmer
kontrastfarvet tråd
Lys version (billeder på denne side)
Peruvian Highland Wool: Fv. 101 (Natural White)
Tilia: Fv. 136 (Mustard), fv. 350 (Sienna) og fv. 270
(Midnight)
Mørk version (billede på side 2)
Peruvian Highland Wool: Fv. 270 (Midnight)
Tilia: Fv. 322 (Begonia pink), fv. 255 (Limelight) og
fv. 281 (Rimfrost)
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 85-90 (90-95) 95-100 (100110) cm
Overvidde: 93 (98) 105 (110) cm
Ærmelængde: 44 (43) 42 (41) cm
Hel længde: 60 (62) 65 (67) cm
Strikkefasthed
12 m og 20 omg på p 8 mm = 10 x 10 cm med 2
tråde i rillemønster.
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Særlige forkortelser
Udt-v (udtagning mod venstre): Løft lænken forfra
mellem 2 m op på pinden og strik den drejet ret.
Udt-h (udtagning mod højre): Løft lænken bag fra
mellem 2 m op på pinden og strik den ret.
Mærke-m: mærke-maske.
Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt i ét stykke, oppefra og ned.
Der strikkes med 2 tråde: 1 tråd af hver kvalitet hvor
Peruvian Highland Wool strikkes med hele tiden og
Tilia strikkes i striber.
Når du skifter farve i Tilia splejses de to farver sammen.
Når du skifter til nyt ngl i Peruvian Highland Wool
split-splejses garnerne sammen - på denne måde
undgår du at skulle hæfte mange ender.
Splitsplejse
Halver de yderste 2-3 cm af hver garnende. Læg
enderne over hinanden og fugt med spyt eller vand.
Læg dem ved det bløde sted under tommelfingrene
og gnid enderne sammen, så garnet filtrer.
Udtagning til raglan
Tag ud på de omg hvor der strikkes ret: Strik til
mærke-masken, 1 udt-h, strik mærke-m, 1 udt-v.
Rillemønster
1 omg ret og 1 omg vrang.
Gentag disse 2 omg.
Striber i Tilia
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet hvor Peruvian
Highland Wool strikkes med hele tiden og Tilia strikkes i striber, således: Strik 11 riller (= 22 omg) med
hver af de 3 farver.
Gentag disse 33 riller.
Halskant
Slå 60 (60) 64 (64) m op med Peruvian Highland
Wool og den første fv. Tilia på rundp 7 mm, 60 cm og
strik rundt. Strik 12 omg rib; 1 r, 1 vr.
Bærestykke
Skift til rundp 8 mm, 60 cm.
1. omg: Strik ret og marker til udtagninger, således:
Strik 7 (7) 7 (7) r (ærme), 1 ret (sæt en kontrasttråd omkring denne maske = mærke-m), 21 (21) 23
(23) r (forstykke), 1 ret (sæt en kontrasttråd omkring
denne maske = mærke-m), 7 (7) 7 (7) r (ærme),
1 ret (sæt en kontrasttråd omkring denne maske =
mærke-m), 21 (21) 23 (23) r (ryg), 1 ret (sæt en
kontrasttråd omkring denne maske = mærke-m) = 4
mærke-m.
2. omg: Vrang.
3. omg: Ret, og tag ud som beskrevet på hver side af
mærke-m (= 8 m ud på hver omg).
Gentag 2. og 3. omg i alt 14 (15) 16 (17) gange =
172 (180) 192 (200) m og samtidig efter 6 riller
med første fv Tilia fortsættes med striber med 11 ril-
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ler af hver farve.
Fortsæt rundt til arb måler 18 (19) 20 (21) cm fra
ribben. Skift til længere rundp efter behov.
Der er nu 35 (37) 39 (41) m på hvert ærme og 51
(53) 57 (59) m på hhv. forstykke og ryg inkl. de 4
markerede raglan-masker. Sæt nu ærmemaskerne i
hvil og fortsæt med kroppen.
Krop
Slå 5 (6) 6 (7) m op under hvert ærme = 112 (118)
126 (132) m på pinden.
Fortsæt i mønster til kroppen måler 35 (35) 36 (36)
cm.
Skift til rundp 7 mm, 80 cm, strik 3,5 (4) 4 (4,5) cm
rib; 1 r, 1 vr. Luk løst af som maskerne viser.
Ærmer
Strik rundt på strømpep 8 mm. Slå 5 (6) 6 (7) m op
under ærmet = 40 (43) 45 (48) m.
Fortsæt i mønster til ærmet måler 39 (37,5) 36,5
(35) cm.
Skift til strømpep 7 mm. Tag 1 m ind på størrelse M
og L = 40 (42) 44 (48) m på pinden. Strik 5 (5,5)
5,5 (6) cm rib: 1 r, 1 vr. Luk løst af som maskerne
viser.
Montering
Sy sammen under ærmerne. Hæft alle ender, vask og
lad tørre liggende fladt.

Filcolana

