Moonlight

- en poncho med gigasnoninger

Design: Charlotte Kaae
Jeg holder meget af dekoration på strik og at
skabe nye teksturer, som her med snoninger
og hestetømmer.
Først strikkes ponchoen og efterfølgende hestetømmerne, der snos ind og ud af de strikkede snoninger. Det fremhæver snoningens
konturlinje og skaber en fantastisk effekt.
Ved at bruge en kontrastfarve fremhæves
snoningerne endnu mere, men du kan også
strikke hestetømmen i samme farve som
ponchoen, og bare få en lækker tekstur.
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Materialer
Til ponchoen:
390 (440) 490 (540) g Peruvian Highland Wool fra
Filcolana i farve 257 (Mint)
og 110 (120) 130 (145) g Tilia Filcolana i farve 329
(Playa)
Til hestetømmer:
90 (90) 90 (90) g Peruvian Highland Wool fra Filcolana i farve 255 (Limelight)
Rundpind 7 mm, 60 cm og 100 cm
Strømpepinde 7 mm til ærmekant og snoningspind
2 maskeholdere
2 strømpepinde 5 mm til hestetømmer
Tyk stoppenål
8 markører
Størrelser
S (M) L (XL)
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Diagram 1

Side 2
Diagram 3

Diagram 2

glatstrik - ret på retsiden
omvendt glatstrik - vrang på retsiden
Sæt 2 m på hjælpep bag arb, 2 r, 2 vr fra hjælpep
Sæt 2 m på hjælpep foran arb, 2 vr, 2 r fra hjælpep
Sæt 1 m på hjælpep bag arb, 2 r, 1 vr fra hjælpep
Sæt 2 m på hjælpep foran arb, 1 vr, 2 r fra hjælpep
Sæt 2 m på hjælpep foran arb, 2 r, 2 r fra hjælpep

Mål
Passer til brystvidde: 81-91 (91-101) 101-111 (111121) cm
Passer til hoftemål: 86-96 (96-106) 106-116 (116126) cm
Hel længde: 74 (76) 78 (80) cm
Strikkefasthed
12,5 m og 17 omg i glatstrikning på p 7 mm = 10 x
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10 cm med 1 tråd af hver kvalitet.
Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pinden og strik den drejet vrang.
Arbejdsgang
Ponchoen strikkes oppefra og ned og rundt på rundpinden. Der strikke i dobbelt garn med 1 tråd af hver
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Side 3

halsåbning
= omgangens start

kvalitet. Romberne strikkes i forlængelse af snoningerne, se arbejdsgang for romber. Når ponchoen
har den ønskede længde, deles der til ærme- og
taljekanter, som strikkes færdige for sig. Efterfølgendes strikkes hestetømmerne, der snos ind og ud af
snoningerne.

måde: *4 m efter diagram 1, udt, 2 vr, udt*, gentag
fra * til * omg rundt.
Fortsæt med udt på hver 4. omg med 2 m mere mellem snoningerne til der er 224 (224) 256 (288) m og
du har 8 (8) 9 (10) snoninger i højden. Skift til rundpind 100 cm når der er masker nok.

Rullekrave med snoninger efter diagram 1
Slå 80 (80) 80 (80) m op med en tråd af hvert af
poncho-garnerne på rundp 7 mm, 60 cm. Strik rundt.
Første omg: *4 m efter diagram 1, 1 vr*, gentag omg
rundt.
Fortsæt med at strikke snoninger efter diagram 1 =
16 snoninger på omg.
Gentag diagrammet 4 gange = 4 snoninger i højden.

Romber A
Marker A-, B- og C-snoninger i dit arbejde (se arbejdstegning ovenfor).
Strik A-snoningerne efter diagram 2 hvor de 8 pinde
gentages 3 gange = 24 omg. B- og C-snoningerne
strikkes SAMTIDIG stadig efter diagram 1. Mellem
snoninger strikkes omvent glat.

Kroppen
1. udtagnings omg: Fortsæt efter diagram 1 og tag
1 m ud mellem hver snoning på følgende måde: *4
m efter diagram 1, 1 vr, udt*, gentag fra * til * omg
rundt = 96 (96) 96 (96) m. Strik 3 omg. Nye m strikkes omvendt glat (vrang på alle omg).
Næste udtagnings omg: Tag 1 m ud på hver side af
snoningerne på diagrammets 1. omg på følgende
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Romber A og B
Strik A-snoninger efter diagram 3. Strik B-snogninger
efter diagram 2 hvor de 8 omg gentages 3 gang =
24 omg. Strik C-snoningerne efter diagram 1. Mellem snoningerne strikkes omvent glat og tages ud på
følgende måde:
Størrelse S: Ingen udtagninger = 224 m.
Størrelse (M) L (XL): Tag 1 m ud på hver side af snoningerne på 9. omg = (240) 272 (304) m.
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Fortsæt med omvendt glat når romberne A (diagram
3) er færdige.
Romber B og C
B-snogninger strikkes efter diagram 3, mens Csnoningerne strikkes efter diagram 2 hvor de 8 omg
gentages 3 gang = 24 omg.
Mellem snoningerne strikkes omvent glat.
Fortsæt med omvendt glat når romberne B er færdige.
Nu strikkes C-snoningerne færdig efter diagram 3.
Fortsæt med omvendt glat over alle 224 (240) 272
(304) m til ponchoen måler 66 (68) 70 (72) cm, eller
til den ønskede ærmelængde – ærmekanten måler 5
cm (prøv evt. ponchoen på).
Marker en sidesøm (udfor rombe A).
På sidste omg tages ud på følgende måde:
Størrelse S og L: Ingen udt.
Størrelse M og XL: 1 m ud i hver sidesøm = 224
(242) 272 (306) m i alt.

Side 4
i fotovejledningen på de næste to sider. Når hestetømmen er snoet og flettet ind, hæftes enderne på
ponchoens bagside således a hestetømmerne sikres.

Del arb til ærme- og taljekanter
Strik til 15 (15) 15 (15) m efter sidesøm, luk 11
(13) 18 (24) m af, strik 60 (65) 70 (75) m omvendt
glat (taljekant), luk de næste 11 (13) 18 (24) m af,
sæt de næste 30 (30) 30 (30) m på en maskeholder
(ærmekant), luk 11 (13) 18 (24) m af, strik 60 (65)
70 (75) m omvendt glat (taljekant), luk de næste 11
(13) 18 (24) m af, sæt de sidste 30 (30) 30 (30) m
på en maskeholder (ærmekant).
Taljekant
Fortsæt rundt over taljens 120 (130) 140 (150) m
mens du strikker efter diagram 1, til stykket måler ca
10 cm eller den ønskede længde, slut med den 4. p i
mønsteret. Luk løst af i rib.
Ærmekanter
Sæt første ærmes 30 (30) 30 (30) m på strømpepinde 7 mm og strik rundt efter diagram 1 som på
taljen, til ærmet måler 5 cm, eller har den ønskede
længde, slut med den 4. omg i mønsteret. Luk løst af
i rib. Strik den anden ærmekant på samme måde.
Montering
Sy ærmegabenes/-sømmenes 11 (13) 18 (24) m
sammen med maskesting.
Hæft alle ender.
Hestetømmer og gigasnoninger
Slå 4 m op på strømpepinde 5 mm med hestetømmegarnet og strik en hestetømme således: *Skub maskerne ned i modsatte ende af strømpepinden, før
garnet bag om og strik 4 m ret*, så du på den måde
strikker rundt, blot på 2 pinde. Gentag fra * til * til
hestetømmen måler ca. 80 cm. Bryd garnet og træk
enden gennem maskerne på pinden, men hæft ikke
enderne endnu. Strik 16 stk tømmer der er ca. 80 cm
lange (gælder for alle str).
Sæt hestetømmerne på en tyk stump stoppenål, sno
og flet dem ind i hver rombe og snoninger som vist
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Side 5

1: Placer fire markører i hver side af romben.

4: Fortsæt hele vejen op, til du har syet omkring din
snoning fire gange - en gang for hver markør.

2: Før hestetømmen under din snoning. Brug en
stump nål og pas på du ikke syr ind i garnet. Find et
naturligt hul mellem maskerne at sy i. Sørg for at
hestetømmens ender er lige lange.

5: Gentag i modsatte side.

3: Sy hestetømmen under snoningen, der hvor du har
sat markørerne.

6: Sno nu hestetømmens ender om hinanden.
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7: Sno endnu en gang.

Side 6

10: Sådan ser det færdige resultat ud.

8: Sy begge ender under åbningen i snoningen fra
diagram 2.

9: Sno enderne om hinanden to gange og sy under
som før. Gentag endnu en gang.
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