Storkespringvandet

- en fed og blød sweater

Design: Ditte Lerche
Storkespringvandet er et smukt og centralt
placeret springvand i København. Den glatte
overflade i bronze reflekterer, sammen med
vandet, smukt lysets indfald. Bronzen er på
store dele irret smukt, og springvandet ses
derfor på gråvejrsdage mest som grønt.
På samme måde kaan denne flotte sweater
let ende centralt placeret i din garderobe, da
den er en god basismodel tilsat lidt glimmer.
Ligesom springvandet ses den på gråvejrsdage mest som grøn, men når lyset falder på
den, reflekteres de smukke glimmergarners
farver flot og ses i skøn kontrast til den fluffy
mohair.
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Materialer
200 (200) 225 (250) 250 g Tilia fra Filcolana i fv 281
(Rime Frost)
100 (100) 100 (125) 125 g Paia fra Filcolana i fv 709
(Rose Shimmer
100 (100) 100 (125) 125 g Paia fra Filcolana i fv 705
(Copper Shimmer)
Rundpind 4 mm og 5,5 mm, 40 og 80 cm
Strømpepinde 4 mm og 5,5 mm (hvis du ikke strikker
med magic loop)
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
XS (S) M (L) XL
Mål
Passer til brystvidde: 76-82 (83-90) 91-98 (99-106)
107-114 cm
Overvidde: 112 (121) 128 (138) 146 cm
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Ærmelængde: 43 cm (alle str.) (eller så lang/kort du
vil have dem, prøv undervejs)
Hel længde: 57 (59) 63 (65) 67 cm
Strikkefasthed
16 m og 22 p i glatstrikning på p 5,5 mm med 2 tråde
Tilia og 2 tråde Paia holdt sammen = 10 x 10 cm.
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).
Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt nedefra og op til ærmegabet, her deles til for- og bagstykke, som strikkes
færdig hver for sig, frem og tilbage. Ærmemaskerne
strikkes op langs ærmegab og ærmerne strikkes
rundt.
Krop
Slå 180 (194) 206 (222) 234 m op på rundp 4 mm.
Saml til en omg og sæt en maskemarkør for omgangsstart. Strik 12 omg drejet rib (1 dr r, 1 vr).
Skift til rundp 5,5 mm og strik rundt i glatstrik til arbejdet måler 34 (35) 37 (39) 40 cm. Strik til de sidste
3 m på sidste omg.
Luk af til ærmegab således: Luk 6 m af, strik 84 (91)
97 (105) 111 r, luk 6 m af, strik 84 (91) 97 (105) 111
r.
Nu strikkes forstykke og ryg færdig hver for sig.
Forstykke
Sæt garnet til fra retsiden og strik 18 (20) 22 (24) 26
p glatstrik frem og tilbage.
Strik første og sidste m på alle p fra vrangsiden ret
(for at få en pæn kant).
Del arbejdet til højre og venstre skulder ved at lukke
de midterste 12 (13) 15 (17) 19 m af således: Strik
36 (39) 41 (44) 46 r, luk 12 (13) 15 (17) 19 m af,
strik 36 (39) 41 (44) 46 r.
Højre skulder
Strik frem og tilbage over højre skulder og luk m af
ved halskanten i begyndelsen af hver pind fra retsiden således: Luk 3 m af 1 gang, luk 2 m af 2 gange,
luk 1 m af 3 gange = 26 (29) 31 (34) 36 m. Slut med
en pind fra vrangsiden.
Nu skal skulderen formes:
1. p (retsiden): Strik r til de sidste 6 m, vend.
2. p og alle følgende p fra vrangsiden: Strik vr.
3. p: Strik r til de sidste 12 m, vend.
5. p: Strik r til de sidste 18 m, vend.
7. p: Strik r til de sidste 24 m, vend.
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9. p: Strik r p ud.
Sæt maskerne på en maskeholder eller restegarn. De
skal senere syes sammen med ryggens.
Venstre skulder
Sæt garnet til venstre skulder fra vrangsiden og strik
frem og tilbage. Luk m af ved halskanten i begyndelsen af hver pind fra vrangsiden således: Luk 3 m af
1 gang, luk 2 m af 2 gange, luk 1 m af 3 gange = 26
(29) 31 (34) 36 m. Slut med en pind fra retsiden.
Nu skal skulderen formes:
1. p (vrangsiden): Strik vr til de sidste 6 m, vend.
2. p og alle følgende p fra retsiden: Strik r.
3. p: Strik vr til de sidste 12 m, vend.
5. p: Strik vr til de sidste 18 m, vend.
7. p: Strik vr til de sidste 24 m, vend.
9. p: Strik vr.
Sæt maskerne på en maskeholder eller restegarn. De
skal senere syes sammen med ryggens m.
Ryg
Sæt garnet til fra retsiden og strik 34 p glatstrik, frem
og tilbage. Derefter strikkes skuldrene så de tilsvarer
forstykkerne således:
1. p (retsiden): Strik r til de sidste 6 m, vend.
2. p: Strik vr til de sidste 6 m, vend.
3. p: Strik r til de sidste 12 m, vend.
4. p: Strik vr til de sidste 12 m, vend.
5. p: Strik r til de sidste 18 m, vend.
6. p: Strik vr til de sidste 18 m, vend.
7. p:
strik 26 (29) 31 (34) 36 r, luk 32 (33) 35 (37) 39 m
af, 26 (29) 31 (34) 36 r.
Halskant
Strik 82 (84) 88 (92) 94 m op langs halskanten med
rundp 4 mm. Saml omg og sæt en maskemarkør for
omgangsstart. Strik drejet rib (1 dr r, 1 vr) til hals-
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kanten måler 7,5 cm. Luk løst af.
Ærmer
Strik 49 (53) 57 (61) 65 m op langs ærmegabet med
rundp 5,5 mm. Start midt i bunden af ærmegabet og
strik ca. 2 m op pr 3 p.
Saml til en omg og strik rundt i glatstrik til ærmet
måler 38 cm.
Skift til p 4 mm.
Tag ind på næste næste omg således: Strik 4 (4) 3
(6) 0 r, 2 r sm, *7 (5) 4 (3) 3 r, 2 r sm*, gentag fra *
til * omg ud = 44 (46) 48 (50) 52 m.
Strik drejet rib (1 dr r, 1 vr) til ribben måler 5 cm. Luk
af i drejet rib.
Strik det andet ærme magen til.
Montering
Maskerne på hver af ryggens skuldre syes sammen
med skuldermaskerne på forstykket vha. maskesting.
På den måde opstår en usynlig skuldersøm.
Ombuk halskanten og sy den fast fra vrangsiden.
Hæft ender.
Vask blusen forsigtigt ifølge anvisningen på Tilia-banderolen og lad den ligge til tørre fladt på et håndklæde.
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