Carly - en stribet børnesweater
Design: Ditte Lerche
Cool og ”street” sweater til små, seje piger og
drenge. Der er lagt op til et perfekt voksen/
barn match med vores skønne damemodeller
Molly og Polly.
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Materialer
Farve A: (100) 100 (100) 100 (100) g Peruvian Highland Wool fra Filcolana
Farve B: (50) 50 (50) 50 (100) g Peruvian Highland
Wool fra Filcolana
Farve C: (50) 50 (50) 50 (100) g Peruvian Highland
Wool fra Filcolana
Farve D: (50) 50 (50) 50 (100) g Peruvian Highland
Wool fra Filcolana
Farve E: (50) 50 (50) 50 (100) g Peruvian Highland
Wool fra Filcolana
Farve F: (50) 50 (50) 100 (100) g Peruvian Highland
Wool fra Filcolan
Rundpind 4 mm og 4,5 mm, 80 cm
Strømpepinde 4 mm og 4,5 mm (hvis du ikke strikker
med magic loop)
Markører eller kontrastfarvet tråd
Farver
Version A
- på foto i øverst højre kolonne og nedenfor
Farve A: Farve 956 (Charcoal melange)
Farve B: Farve 228 (Smoke Blue)
Farve C: Farve 334 (Light Blush)
Farve D: Farve 136 (Mustard)
Farve E: Farve 804 (Merlot melange)
Farve F: Farve 101 (Natural White)
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Version B
- foto på side 1 nederst i højre kolonne og højre kolonne på denne side
Farve A: Farve 954 (Light Grey Melange)
Farve B: Farve 270 (Midnight Blue)
Farve C: Farve 228 (Smoke Blue)
Farve D: Farve 136 (Mustard)
Farve E: Farve 355 (Green Tea)
Farve F: Farve 101 (Natural White)
Størrelser
(2 år/92 cl) 4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10
år/140 cl)
Mål
Passer til overvidde: (26-31) 32-34 (35-36) 37-39
(40-43) cm
Overvidde: (64) 69 (76) 82 (87) cm
Ærmelængde: (26) 28 (30) 32 (35) cm
Hel længde: (35) 40 (46) 50 (55) cm
Strikkefasthed
17 m og 26 p i glatstrikning på p 4,5 mm = 10 x 10
cm.
Særlige forkortelser
v-udt (venstre udtagning): Løft lænken mellem 2 m
op på pinden, og strik den drejet ret.
h-udt (højre udtagning): Løft lænken mellem 2 m op
på venstre pind bagfra, og strik den ret.
Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt nedefra og op. Ærmerne
strikkes separat og hele arbejdet samles når bærestykket strikkes rundt sammen. Halskanten strikkes
til sidst, bukkes om og syes.

Skift til rundp 4,5 mm. Tag på første omg (4) 6 (6) 6
(6) m ud jævnt fordelt på
omg = 34 (40) 40 (42) 42 m.
Nu strikkes der striber i skiftesvis farve F og farve A.
Start med farve F.

Krop
Slå (108) 118 (130) 140 (148) m op på rundp 4 mm
med farve A. Saml til en omg og sæt en maskemarkør for omgangsstart. Strik (8) 8 (10) 10 (12) omg
rib (1 r, 1 vr).
Skift til rundp 4,5 mm og strik (7) 12 (13) 14 (19)
omg glatstrik.
Skift til farve B og strik (18) 20 (22) 26 (28) omg
glatstrik.
Skift til farve C og strik (17) 19 (21) 25 (27) omg
glatstrik.

Kun str. (2) 4 år
Striberne strikkes således:
Strik 2 omg glatstrik.
Udtagningsomg: 1 r, v-udt, strik r til der er 1 m tilbage på omg, h-udt, 1 r.
Strik (7) 8 (-) - (-) omg glatstrik.

Luk på næste omg (stadig med farve C) af til ærmegab således: Luk (2) 2 (3) 3 (3) m af, strik (50) 55
(59) 64 (68) r, luk (4) 4 (6) 6 (6) m af, strik (50) 55
(59) 64 (68) r, luk de sidste (2) 2 (3) 3 (3) m af.
Arbejdet måler nu ca. (20) 23 (26) 29 (33) cm.
Lad arbejdet hvile og strik ærmer.
Ærmer
Slå (30) 34 (34) 36 (36) m op på rundp 4 mm med
farve A. Saml til en omg og sæt en maskemarkør for
omgangsstart. Strik (8) 8 (10) 12 (12) omg rib (1 r,
1 vr).
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Strik i alt 6 striber med 1 udtagning på hver = (46)
52 (-) – (-) m.
Kun str. (6) 8 (10) år
Strik striben med farve F således:
Strik 2 omg glatstrik.
Udtagningsomg: 1 r, v-udt, strik r til der er 1 m tilbage på omg, h-udt, 1 r.
Strik (-) - (8) 9 (10) omg glatstrik.
Strik
Strik
Strik
Strik
Strik
Strik

striben med farve A således:
(-) – (2) 2 (2) omg glatstrik.
en udtagningsomg.
(-) - (4) 4 (5) omg glatstrik.
en udtagningsomg.
(-) – (3) 4 (4) omg glatstrik.
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Fortsæt på denne måde med at tage ud 1 gang på
striber med farve A og 2 gange på striber med farve
F til der i alt er strikket 6 striber = (-) – (58) 60 (60)
m.
Alle str.
På sidste stribe (farve A) strikkes sidste p således:
Luk (2) 2 (3) 3 (3) m af, strik (42) 48 (52) 54 (54) r,
luk de sidste (2) 2 (3) 3 (3) m af.
Lad arbejdet hvile og strik endnu et ærme magen til.
Bærestykke
Saml krop og ærmer ved at sætte ærmernes m ind
over de aflukkede m i hver side af kroppen og der
strikke rundt = (184) 206 (222) 236 (244) m. Sæt 4
maskemarkører der hvor krop og ærmer mødes.
Strik rundt i glatstrik med farve D.
Tag ind til raglan på hver side af markørerne på hver
anden omg, ved at strikke 2 r sm efter hver markør
og 2 dr r sm før hver markør, så maskerne kommer til
at vende ind mod hinanden.
Skift til farve E, når der er strikket (18) 20 (22) 26
(28) omg = (9) 10 (11) 13 (14) indtagningsomg.
Strik yderligere (14) 16 (18) 16 (16) omg = (7) 8 (9)
8 (8) indtagningsomg. Der er nu (56) 62 (62) 68 (68)
m på pinden.
Slut med en omg glatstrik.
Skift til p 4 mm og strik 1 omg glatstrik. Strik derefter
(12) 12 (16) 16 (16) omg rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib.
Montering
Sy m under hvert ærme sammen. Hæft enderne. Buk
halskanten om og sy fast på vrangsiden – ikke for
stramt.
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