Else

- en dejlig blød sweater

Design: Ditte Lerche
Ditte Lerche har skabt en serie design inspireret af klassisk vintagestrik, men i en lækker nutidig genfortolkning. Else er strikket
på tykke pinde med tre tråde af vores lækre
garner holdt sammen: Pernilla, Indiecita og
Arwetta Classic - og resultatet er lækkert og
klædeligt.
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Materialer
Fv. A: 25 (25) 25 (25) 25 g Tilia fra Filcolana i fv 337
(Bright Cobalt)
Fv. B:
150 (150) 200 (200) 250 g Pernilla fra Filcolana i fv
828 (Tropical Sea)
150 (150) 200 (200) 250 g Indiecita fra Filcolana i fv
235 (Ice Blue)
150 (150) 200 (200) 250 g Arwetta Classic fra Filcolana i fv 142 (Periwinkle)
- de tre garner holdes sammen
Rundpind 8 mm og 7 mm, 60 og 80 cm
Strømpepinde 8 mm og 7 mm (hvis du ikke strikker
med magic loop)
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
XS (S) M (L) XL
Mål
Passer til brystvidde: 82 (88-90) 95-98 (106-108)
113-114 cm
Overvidde: 90 (96) 103 (115) 121 cm
Ærmelængde: 39 (39) 42 (42) 42 cm
Hel længde: ca 52 (54) 58 (62) 64 cm
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Strikkefasthed
12 m og 19 p i glatstrikning (dampet/vasket) på p 8
mm = 10 x 10 cm.
Der strikkes med 1 tråd Arwetta Classic, 1 tråd Indicita og 1 tråd Pernilla holdt sammen.
Særlige forkortelser
Vendemasker: (German Short Rows) Strik til det sted,
hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1.vr løs af
med garnet foran masken (mod dig selv). Før garnet
over højre pind og ned bag arbejdet (eller væk fra dig
selv) og træk i garnet, så der opstår ”en dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den dobbelte
maske som én maske (i ret eller vrang, som arbejdet
viser).
Skulderudtagning: Garnet slåes om pinden og strikkes med i arbejdet på næste pind. Dette danner et
hul.
Arbejdsgang
Sweateren strikkes oppefra og ned med den spændende ”contiguous sleeve” metode. Der strikkes vendepinde i halsudskæringen og tages ud over skulderen. Derefter splittes arbejdet i forstykke og ryg og
hver del strikkes for sig. Delene samles igen når der
strikkes krop. Ærmemasker strikkes op langs ærmegab, og strikkes rundt.
Krop
Slå 60 (60) 60 (62) 62 m op på p 7 mm med 2 tråde
fv A. Saml arb til en omg og sæt en markør for omg’s
begyndelsen. Strik 3 omg rundt i rib (1 r, 1 vr).
Skift til fv B og fortsæt i rib til den måler ca. 3 cm.
Inddel nu arbejdet i skuldre, forstykke og ryg ved at
sætte markører således:
Strik 10 r (højre skulder), sæt en markør, 20 (20) 20
(21) 21 r (forstykke), sæt en markør, 10 r (venstre
skulder), sæt en markør, 20 (20) 20 (21) 21 r (ryg).
Skift til p 8 mm og strik rundt i glatstrik med skulderudtagninger og vendepinde i halsudskæringen. Marker de midterste 4 (4) 4 (5) 5 m på midten af forstykket. Strik nu vendepinde i halsudskæringen således:
1.p (retsiden): Strik 10 r (højre skulder), flyt markøren over, slå om, 2 r, vend.
2.p (vrangsiden): Strik vr til markøren, slå om, flyt
markøren over, 10 vr (højre skulder), flyt markøren
over, slå om, strik vr til markøren, slå om, flyt markøren over, 10 vr (venstre skulder), flyt markøren over,
slå om, 2 vr, vend.
Strik frem og tilbage på denne måde, med omslag før
og efter hver skulder på alle pinde, men strik til 2 m
efter sidste vending hver gang, til der i alt er vendt 5
gange i hver side. Sørg for at slutte ved omg’s begyndelse = 92 (92) 92 (94) 94 m.
Strik nu rundt i glatstrik fra retsiden og fortsæt med
omslag på hver side af skuldermaskerne på hver omg
som hidtil, til der er strikket yderligere 5 (8) 11 (14)
16 omg.
Nu deles arbejdet således: Sæt de 10 skuldermasker i hver side på en maskeholder. Strik frem og

www.filcolana.dk

tilbage over forstykke og ryg hver for sig.
Begynd med en p fra vrangsiden og strik i alt 22 (22)
26 (30) 30 p frem og tilbage over ryggens 46 (52) 58
(65) 69 m. Bryd garnet.
Strik derefter 22 (22) 26 (30) 30 p på samme måde
over forstykkets 46 (52) 58 (65) 69 m. Begynd med
en p fra vrangsiden, men bryd ikke garnet til sidst.
Saml nu forstykke og ryg igen på følgende måde:
*Slå 4 (3) 2 (2) 2 nye m op i forlængelse af forstykkets m på pinden, sæt en markør, slå yderligere 3 (2)
2 (2) 2 nye m op*, strik derefter r over ryggens m,
gentag fra * til * endnu en gang. Saml arbejdet til
en omg og strik rundt over kroppens 106 (114) 122
(136) 146 m. Omg begynder ved den sidste markør.
Strik 10 omg glatstrik.
Nu påbegyndes ribmønsteret:
1.omg: *1 r, 1 vr, strik r til 2 m før markøren, 1 vr, 1
r*, gentag fra * til * endnu én gang.
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2.omg: Strik ret over ret, vrang over vrang.
3.omg: *1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, strik r til 4 m før markøren, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r*, gentag fra * til * endnu én
gang.
4.omg: Strik ret over ret, vrang over vrang.
Fortsæt på denne måde, men strik hver gang 2 m
mere i rib i hver side indtil alle m strikkes i rib.
Strik derefter rundt i rib til arbejdet måler 52 (54) 58
(62) 64 cm eller ønsket længde. Luk af i rib.
Ærmer
Sæt de 10 m til den ene skulder tilbage på p 8 mm og
strik ærmet med fv. B. Strik 44 (44) 48 (54) 54 m op
hele vejen rundt i ærmegabet, strik r over de 10 m på
pinden fra skulderen og sæt samtidig en markør midt
i disse m for omg’s begyndelse = 54 (54) 58 (64) 64
m i alt.
Indtagningsomg: 1 r, 2 dr r sm, strik r til de sidste
3 m, 2 r sm, 1 r.
Strik en indtagningsomg på hver 6. omg i alt 11 (11)
12 (12) 12 gange. Der er nu 32 (32) 34 (40) 40 m.
Ærmet måler nu ca 34 (34) 37 (37) 37 cm.
Str. L og XL
Tag 6 m ind jævnt fordelt over næste omg = - (-) (34) 34 m.
Alle str.
Skift til p 7 mm og strik 5 cm rib (1 r, 1 vr).
Skift nu til 2 tråde fv A, strik 2 omg rib og luk herefter af i rib.
Strik det andet ærme på samme måde som det første.
Montering
Hæft ender. Damp arbejdet let.
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