Thetis

- et stykke strik med mange muligheder

Design: Charlotte Kaae
Er der noget bedre end et ultra langt halstørklæde, der også kan vikles om kroppen.
Dette design er multifunktionelt og kan anvendes som halstørklæde eller som wrap ved
at stikke hånden gennem ærmet, vikle halstørklædet rundt om kroppen og stikke hånden
gennem det andet ærmet - og halstørklædet
er nu en smuk ”hjertevarmer”.
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Materialer
Ca. 115 (135) 150 (175) g New Zealand lammeuld
fra Filcolana i farve 953 (koks)og til et magisk nøgle i
alt ca. 30 (40) 50 (60) g i farverne 207 (petrol), 129
(mørk aquagrøn), 303 (aqua), 210 (forårsgrøn), 302
(sart lyserød)
Rundpind 3 mm, 40 cm og 100 cm, og 3,5 mm, 40
cm
2 maskemarkører
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Ærmelængde: 46 (46) 46 (46) cm
Hel længde ca.: 221 (233) 245 (257) cm
Strikkefasthed
30 m og 30 omg på rundpund 3,5 mm, 40 cm = 10 x
10 cm i glatstrik efter diagram.
Magisk nøgle
Lav af et magisk nøgle af de mange farver garn ved
at vikle dem om din hånd, således:
Størrelse S og M: Mellem 10 og 24 viklinger pr
farve.
Størrelse L og XL: Mellem 12 og 26 viklinger pr
farve.
Fortsæt med at vikle omkring garnnøglet til det er
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på størrelse med en tennisbold. Farverne skal ikke
komme i samme forløb gennem hele nøglet, men
sporadisk.
Efterhånden som du strikker med dit magiske nøgle,
kan du split splejse ved hvert farveskift, så der ikke
skal hæftes en masse ender.
Bemærk: Mønsteret træder ikke tydeligt frem i de
farver jeg har valgt. Ønsker du et mere tydeligt mønster, vælges lyse farver til det magiske nøgle.
Farvedominans
Det garn, der ligger inderst på fingeren, dvs. tættest på dit hjerte eller din kno, er dominanten og den
farve, som træder tydeligst frem. Her er valgt fv 953
(koks) som dominans.
Splitsplejsning
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 ved tommelfingrene og
gnid enderne sammen så garnet filtre sammen.
Klip i strik
Over opskriftens 5 klippemasker strikker du lodrette
striber: 1 m fv 953 (koks) og 1 m magisk nøgle.
Du syr i de yderste klippemasker eller hækler fastmasker (gennem hver maske) og klipper op midt den
midterste.
Det er en god ide at vaske din arbejde før end du
klipper, på den måde har maskerne allerede sat sig
lidt fast.
Bemærk: Er du usikker på at klippe, foreslår jeg at
du slår flere klippemasker op. Husk blot at dette bruger mere garn.

Side 2
Højre ærme
Fortsæt rundt efter diagrammet til arbejdet måler 16
cm fra klippemaskerne. Bryd det magiske nøgle og
strik en omg ret, hvor der tages jævnt ind til 72 (76)
80 (84) m. Skift til rundp 3 mm, 40 cm og strik rib; 2
r, 2 vr til ribben måler 30 (30) 30 (30) cm. Luk af.
Montering
Vask dit strikketøj.
Klip op som beskrevet øverst i opskriften.
Picot kant
Med rundp 3 mm, 100 cm og fv 953 (koks) strikkes
fra retten masker op langs kanten, ca. 24 m pr 10
cm.
Strik 3 omg glats. På næste omg strikkes således: (2
r sm, slå om pinden) omg ud.
Strik 3 omg glats. Luk løst af. Sy kanten fast på vrangen over op-klip-maskerne (det er en fordel at bruge
en sytråd i bomuld, til at sy kanten ned med).
Diagram
Diagrammet læses nedefra og op og fra højre mod
venstre.
Gentag diagrammets 12 m i bredden og de 40 omg i
højden.

Arbejdsgang
Halstørklædet er strikket rundt som en lang tube. Der
er indregnet klippemasker, der efter endt strikning
klippes op. Her strikkes efter diagram, med fv 953
(koks) som mønsterfarve og bundfarven er viklet som
et magisk nøgle.
Venstre ærme
Slå 72 (76) 80 (84) m op med fv 953 (koks) på rundp
3 mm, 40 cm. Sæt et mærke ved omg begyndelse og
strik rundt i rib; 2 r, 2 vr, til ærmet måler 30 (30) 30
(30) cm.
Skift til rundp 3,5 mm, tag jævnt ud til 73 (85) 97
(109) m på næste omg.
Sæt nu det magiske nøgle til og strik efter diagrammet til arb måler 16 cm efter ribben. Ærmet måler
46 (46) 46 (46) cm.
Wrap/krop
Slå 5 (eller flere) masker op med restegarn til klippemasker i beg af omg. Sæt en maskemarkør på hver
side heraf.
Fortsæt rundt efter diagrammet (klippemaskerne
strikkes som beskrevet) til arbejdet måler ca 129
(141) 153 (165) cm fra ribkanten. Luk klippemaskerne af med restegarn = 73 (85) 97 (109) m.
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