Peblinge

- en oversize mohairsweater

Design: Ditte Lerche
En skøn, oversize mohairsweater, der falder
lige ind i tidens modebillede. Peblinge vejer
næsten ingenting men varmer dig alligevel på
skønneste vis.
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Materialer
150 (150) 175 (175) 200 g Tilia fra Filcolana i farve
281 (Rime Frost)
150 (150) 175 (175) 200 g Tilia fra Filcolana i farve
145 (Navy Blue)
Rundpind 4 mm, 5,5 mm og 7 mm, 60 og 80 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Farver
Farve A – Rime Frost - 3 tråde
Farve B – Navy Blue - 3 tråde
Størrelser
XS (S) M (L) XL
Mål
Passer til brystvidde: 82-86 (86-90) 90-94 (94-104)
106-118
Overvidde: 112 (120) 125 (133) 138 cm
Ærmelængde: 33 (34) 34 (36) 36 cm
Hel længde: 53 (56) 56 (60) 60 cm
Strikkefasthed
15 m og 20 p i dampet glatstrikning med 3 tråde Tilia
på p 7 mm = 10 x 10 cm
Hvis strikkefastheden ikke passer, prøv med en større
eller mindre pind
Særlige forkortelser
h-udt: Højre udtagning. Løft lænken mellem 2 m op
bagfra og strik r.
v-udt: Venstre udtagning. Løft lænken mellem 2 m op
forfra og strik dr r.
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Særlige teknikker
Undgå ”hak” i striberne ved farveskift: Strik farveskiftet således: Strik 1 omg med den nye farve, inden
du strikker første m på 2. omg i den nye farve, løftes
den underliggende første m i ”gammel” farve op på
pinden og strikkes ret sm med den første m i den nye
farve.
Arbejdsgang
Sweateren er designet til at side løst. Sweateren
strikkes oppefra og ned i brede striber. Ærmerne
strikkes rundt med magic loop, og der tages ind i den
sidste stribe, så det er et oversize ærme. Der samles
til sidst op til rib halskant, som bukkes rundt. Hele
sweateren er let cropped og ærmerne er kortere end
normale lange ærmer.
Bærestykke
Slå 72 (80) 84 (92) 96 m op på rundpind 7 mm med
3 tråde farve B, saml til en omg og strik rundt i glatstrik.
Strik striber af 13 (14) 14 (15) 15 omg skiftevis med
farve A og B, og tag samtidig ud jævnt fordelt således:
Strik 4 omg ret.
5. omg: *4 r, v-udt*, gentag fra * til * omg ud.
Strik 4 omg ret.
10. omg: *5 r, v-udt*, gentag fra * til * omg ud.
Fortsæt med at tage ud på hver 5. omg, men med 1
m mere imellem udt for hver gang, 8 gange i alt. Der
er nu 216 (240) 252 (276) 288 m på pinden.

Side 2
Ærmer
Sæt maskerne til første ærme over på rundpind 7 mm
og strik 4 m op under ærmet. Der er i alt 56 (62) 64
(70) 72 m på ærmet. Sæt en markør i midten af de 4
m der blev strikket op under ærmet, for at markere
omg’s begyndelse.
Fortsæt i striber som før. Strik 3 striber lige ned.
Strik nu resten af ærmet med farve A.
Strik 4 omg og sæt samtidig følgende markører: Strik
19 (20) 21 (23) 24 r, sæt markør, 19 (20) 21 (23) 24
r, sæt markør, 18 (22) 22 (24) 24 r.
Strik nu 2 dr r sm efter hver af de 3 markører på hver
anden omg, i alt 5 gange. Der er nu 41 (47) 49 (55)
57 m på pinden.
Skift til rundpind 5,5 mm og strik rib, 1 r, 1 vr. Samtidig tages på første omg ind jævnt fordelt til 36 (38)
42 (44) 46 m. Strik 14 omg rib (1 r, 1 vr).
Luk løst af. Strik det andet ærme på samme måde.
Halskant
Strik 118 (124) 130 (136) 140 m op rundt langs halskanten med rundpind 4 mm og farve A. Strik rundt i
alt 8 cm rib (1 r, 1 vr).
Montering
Buk halskanten om på vrangen og sy den fast. Hæft
ender.

Strik yderligere 2 omg ret uden udtagninger. Der er
nu strikket 3 striber.
Sæt på sidste omg markører til raglanudtagninger
således: Strik 40 (46) 48 (54) 56 r (venstre ærme),
sæt markør, 68 (74) 78 (84) 88 m (forstykke), sæt
markør, 40 (46) 48 (54) 56 m (højre ærme), sæt
markør, 68 (74) 78 (84) 88 m (ryg), sæt markør for
omg’s begyndelse.
Tag ud til raglan således: *1 r, v-udt, strik r til 1 m før
næste markør, h-udt, 1 r*, gentag fra * til * omg ud.
Strik raglanudtagninger på hver 2.omg i alt 6 gange
= 264 (288) 300 (324) 336 m i alt.
Fordel nu m til krop og ærmer på næste omg: *Sæt
de 52 (58) 60 (66) 68 m til ærme på en maskeholder,
slå 4 nye m op i forlængelse af m på pinden, strik r
over de 82 (88) 92 (98) 102 m frem til næste markør*. Gentag fra * til * endnu én gang.
Krop
Strik rundt over de 168 (180) 188 (200) 208 m til
kroppen.
Flyt samtidig markøren for omg’s begyndelse, til midt
imellem de 4 nye opslåede masker.
Strik endnu 3 striber. Skift til pind 5,5 mm, fortsæt
med farve B og strik 7 cm rib (1 r, 1 vr).
Luk løst af.
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