Stengade

- en fed cardigan

Design: Ditte Lerche
Stengade er et lækkert stykke moderne strik.
Designeren har leget med både farver og
struktur, og har skabt et nyt og frisk look. Sæt
dine egne farver, og få din helt egen unikke
cardigan, eller lad dig lede at designeres sikre
farve-sans. Vil du gå ”all in”, kan du også
strikke den matchende T-shirt ”Elmegade”.
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Materialer
Farve A+D: 200 (200) 200 (300) 350 (400) g Arwetta
Classic fra Filcolana i farve 136 (Mustard)
Farve B: 50 (50) 50 (100) 100 (100) g Arwetta Classic fra Filcolana i farve 253 (Power Pink)
Farve C: 200 (250) 250 (350) 400 (450) g Arwetta
Classic fra Filcolana i farve 957 (Very Light Grey)
Farve D: 75 (75) 100 (120) 150 (175) g Tilia fra Filcolana i farve 136 (Mustard)
Rundpind 3 mm og 4 mm, 80 cm
Markør
2 maskeholdere
Farver
Farve A: Mustard - 2 tråde Arwetta Classic
Farve B: Power Pink - 2 tråde Arwetta Classic
Farve C: Very Light Grey - 2 tråde Arwetta Classic
Farve D: Mustard - 2 tråde Tilia + 1 tråd Arwetta
Classic
Størrelser
XS (S) M (L) XL (XXL)
Mål
Passer til brystvidde: 76-84 (84-92) 92-100 (100110) 110-120 (120-130) cm
Overvidde: 97 (108) 116 (126) 137 (147) cm
Ærmelængde: 37 (37) 37 (37) 37 (33) cm
Halvt vingefang (midt ryg til håndled): 61 (64) 66
(71,5) 74 (79,5) cm.
Hel længde: 52 (52) 52 (56) 56 (61) cm
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Side 2
classic = farve D.

Strikkefasthed
22 m x 28 p i glatstrikning med 2 tråde Arwetta Classic på p 4 mm = 10 x 10 cm
Særlige teknikker
Undgå ”hak” i striberne ved farveskift: 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.
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 din 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).
Kantmasker (km): Strik første maske ret på alle
pinde. (= knudekant til at samle masker op til forkanten).
Arbejdsgang
Cardiganen strikkes frem og tilbage, og nedefra
og op. Arbejdes deles ved ærmegab hvorefter der
strikkes forstykker og ryg hver for sig. Der strikkes
vendepinde på skulderen for at få en fin pasform. Ærmemaskerne samles op langs ærmegabet, og strikkes
oppefra og ned, rundt. Der strikkes op til forkanter
langs forstykkerne og i halsen til en bred ribkant.
Ribkanterne strikkes med 2 tråde Arwetta Classic.
Striber strikkes med hhv 2 tråde Arwetta Classic =
farve C, eller 2 tråde Tilia mohair plus 1 tråd Arwetta

Krop
Slå 175 (200) 220 (240) 265 (285) m op på rundpind
3 mm med farve A, og strik rib således:
1. p (vrangsiden): Strik 1 km, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r* ,
gentag fra * til *, slut med 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 km.
2. p: 1 km, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til *,
slut med 1 r, 1 vr, 1 r, 1 km.
Strik 10 p på denne måde med farve A, skift til farve
B og strik 4 p, skrift derefter tilbage til farve A og
strik 10 p.
Skift til rundp 4 mm og strik glatstrik med farve C til
striben måler 5 (5) 5 (5,5) 5,5 (6) cm. Slut med en p
fra vrangsiden. Skift til farve D og strik 1 p ret. Strik
derefter rib, (1 r, 1 vr) til striben måler 5 (5) 5 (5,5)
5,5 (6) cm. Således skiftes der imellem farve C og
D, til arb måler i alt 35 (33) 32 (31) 34 (39) cm. Slut
med en p fra vrangsiden.
Del nu arbejdet i ryg og forstykker således (retsiden):
Strik 35 (41) 46 (51) 57 (62) r (højre forstykke), sæt
de næste 105 (118) 128 (138) 151 (161) m (til ryg)
og 35 (41) 46 (51) 57 (62) m (til venstre forstykke)
på en maskeholder. Strik hver del færdig hver for sig.
Højre forstykke
Strik frem og tilbage i striber til der er strikket yderligere 3 striber.
Strik nu 4 (4) 8 (8) 12 (12) p glatstrik med farve C,
og strik herefter vendepinde for at forme skulderen
således:
1. vendep (retsiden): Strik 28 (32) 37 (41) 47 (51) r,
vend.
Næste p og alle p fra vrangsiden: Strik vr p hen.
3. vendep: Strik 21 (23) 28 (31) 37 (40) r, vend.
5. vendep: Strik 14 (14) 19 (21) 27 (29) r, vend.
7. vendep: Strik 7 (5) 10 (11) 17 (18) r, vend.
Slut med 1 p r over alle m.
Sæt maskerne over på en maskeholder og strik venstre forstykke på samme måde, blot spejlvendt.
Ryg
Strik yderligere 3 striber. Strik nu 4 (4) 8 (8) 12 (12)
p glatstrik med farve C, og strik herefter vendepinde
for at forme skulderen således:
1. vendep (retsiden): Strik 98 (109) 119 (128) 141
(150) r, vend.
2. vendep : Strik 91 (100) 110 (118) 131 (139) vr,
vend.
3. vendep: Strik 84 (91) 101 (108) 121 (128) r, vend.
4. vendep: Strik 77 (82) 92 (98) 111 (117) vr, vend.
Fortsæt på denne måde, ved at vende 7 (9) 9 (10) 10
(11) m før sidste vending til der i alt er vendt 5 gange
i hver side.
Næste p: Strik 35 (41) 46 (51) 57 (62) r, luk 35 (36)
36 (36) 37 (37) m af til nakken, strik 35 (41) 46 (51)
57 (62) r.
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Læg forstykke og ryg fladt ned og sy skuldrene sammen med maskesting igennem de u-aflukkede masker, på begge skuldre.
Ærmer
Strik 62 (70) 76 (82) 88 (96) m op på rundp 4 mm
med farve C langs kanten af det ene ærmegab. Sæt
en markør for omgangens start midt under ærmet.
Strik derefter vendepinde således:
1. p: Strik 42 (52) 58 (63) 67 (75) r, vend.
2. p: Strik 22 (34) 40 (42) 46 (54) vr, vend.
3. p: Strik 25 (37) 43 (45) 49 (57) r, vend.
4. p: Strik 28 (40) 46 (48) 52 (60) vr, vend.
Fortsæt på denne måde, og vend 3 m efter sidste
vending på forrige p, til der er vendt i alt 14 gange (7
gange på hver side af skuldersømmen.
Strik herefter rundt i r over alle 62 (70) 76 (82) 88
(96) m og skift samtidig til farve D.
Strik 5 (5) 5 (5) 5 (6,5) cm brede striber som på
kroppen, til der i alt er strikket 6 (6) 6 (6) 6 (4) striber.
Fortsæt nu med 7. (7.) 7. (7.) 7. (5.) stribe (farve C)
og tag jævnt ind på følgende omg af striben:
Tag 0 (5) 6 (8) 10 (11) m ind jævnt fordelt over 1.
omg = 62 (65) 70 (74) 78 (85) m.
Tag 4 (5) 5 (7) 9 (10) m ind jævnt fordelt over 7.
omg = 58 (60) 65 (67) 69 (75) m.
Tag 3 (5) 5 (7) 9 (10) m ind jævnt fordelt over 13.
omg = 55 (55) 60 (60) 60 (65) m.
Skift til rundp 3 mm og farve A og strik 1 omg ret.
Rib : *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til * omg
rundt.
Strik 10 omg rib. Skift til farve B og strik 4 omg rib.
Skift derefter tilbage til farve A og strik 10 omg rib.
Luk løst af.
Strik det andet ærme på samme måde.

Side 3

Forkant
Saml 320 (320) 320 (325) 325 (330) m op langs forstykker og rundt i nakken med rundp 3 mm og farve
A.
Tag 1. m løs af, og strik sidste m r, igennem hele arbejdet (kantm) og strik rib:
1.p (vrangsiden): Km, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gentag fra
* til * til de sidste 4 m, 1 vr, 1 r, 1 vr, km.
2.p: Km, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til * til de
sidste 4 m, 1 r, 1 vr, 1 r, km.
Strik 6 p rib med farve A. Skift til farve B og strik 4 p
rib. Skift til farve C og strik 4 p rib. Skift til farve B og
strik 4 p rib. Skift til farve A og strik 6 p rib.
Luk løst af.
Montering
Hæft alle ender.

Alternative farveforslag
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