OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952

Design: Vetus Stercore
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Syreni er en klassisk, tettsittende cardigan med en dyp V-hals og et langt, smalt erme.
Den er dekorert med et bølgete mønster som gir en illusjon av halen på en havfrue. «Syreni»
betyr nemlig havfrue på latin, og hvem drømmer vel ikke om å kunne svømme som en havfrue,
når man ser havet? Nå kan du i alle fall ligne en. Syreni kan brukes som et varmt og dekorativt
lag under jakken uten at den tar for mye plass. Den feminine fasongen og strukturmønsteret
gir et klassisk uttrykk med masser av muligheter.
STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Brystvidde: 90 (100) 110 (120) cm
Midjevidde: 75 (85) 95 (105) cm
Lengde erme: 51 (51) 51 (51) cm
Hel lengde: 49,5 (51,5) 57,5 (57,5) cm
STRIKKEFASTHET
30 m og 40 p i glattstrikk på pinne 3 mm = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. Har du flere masker
på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har du færre
masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere pinne.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
300 (350) 400 (450) g Arwetta i frg. 147
(Hunter Gren)
Rundpinne 2,5 og 3 mm, 60-80 cm
Strømpepinne 3 mm (hvis du ikke strikker magic loop
på lang rundpinne)
Maskemarkører
3 knapper

filcolana.dk

Teknik

Arbeidsgang

SPESIELLE FORKORTELSER
fm: Flytt markøren fra venstre til høyre pinne.
v-økn: Før venstre pinne, med retning fra forsiden og
vekk fra deg selv, inn under tråden mellom to masker,
løft tråden opp på pinnen og strikk den vridd rett.
h-økn: Før venstre pinne, med retning fra baksiden og
inn mot deg selv, inn under tråden mellom to masker,
løft tråden opp på pinnen og strikk den rett.
vridd: Masken strikkes rett eller vrang i bakerste
maskeledd.

Syreni strikkes nedenfra og opp til ermehullet hvor
bolen deles, og for- og bakstykke strikkes ferdig hver
for seg.
Ermene strikkes rundt og sys på ermehullet.
Forstykkene strikkes samtidig med bolen.
Det siste stykke av forstykkene strikkes hver for seg
og sys til slutt fast på bakstykket i nakken.
For å lage like og skarpe ytterkanter løftes første maske
løst av på alle pinnene.

SPESIELLE TEKNIKKER
Strikket opplegg: *Strikk 1 rett i første maske, men
la første maske bli på venstre pinne, sett den nye
masken, som nå sitter på høyre pinne, tilbake på
venstre pinne foran første masken, og vrir masken når
du flytter den tilbake*, gjenta fra * til *, til det ønsket
maskeantall.
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Oppskrift
FORKANTER
Venstre forkant (med knapphull)
Retten: Strikk ribb (1 vr, 1 r).
Vrangen: 1 r løst av, strikk ribb (1 r, 1 vr), avslutt
med 1 r.
Høyre forkant (med knapphull)
Retten: 1 r løst av, strikk ribb (1 vr, 1 r), avslutt med
1 vr.
Vrangen: Strikk ribb (1 vr, 1 r).
Knapphull strikkes slik:
1. pinne med knapphull (retten): 1 r løst av, 4 (4) 5
(5) m ribb (1 vr, 1 r), fell av de neste 4 m av, strikk 5 (5)
6 (6) m ribb, siste m strikkes 1 vr.
2. pinne med knapphull (vrangen): Strikk 5 (5) 6
(6) m ribb (1 r, 1 vr), strikk 5 nye m med teknikken
strikket opplegg (se spesielle teknikker), løft den 5. m
over den første av de neste m (for å forsterke
knapphullet), strikk 5 (5) 6 (6) m ribb, siste m
strikkes 1 r.
Knapphullene strikkes etter 1,8 cm, 11,5 cm og 21
cm.

BOL
Legg opp 253 (285) 321 (353) masker på pinne
2,5 mm og sett samtidig inn en markør etter de første
14 (14) 16 (16) maskene (høyre forstykke) og enda en
markør før de siste 14 (14) 16 (16) maskene (venstre
forstykke).
Strikke frem og tilbake på rundpinnen.
1. p (vrangen): 1 r løst av, strikk ribb (1 r, 1 vr), til
siste 2 m, 2 r.
2. p: 1 r løst av, strikk ribb (1 vr, 1 r)pinnen ut.
Gjenta disse 2 pinnene, og strikk samtidig det første
knapphullet på høyre forstykke (sett fra retten), når
arbeidet måler 1,8 cm.
Fortsett videre opp til vrangborden måler 5 cm, avslutt
med en pinne fra retten.
Bytt til pinne 3 mm.
Neste p (vrangen): Fortsett i ribb som maskene
viser, og sett inn en sidemarkør når det er strikket 56
(64) 72 (80) m etter markøren på forstykket (venstre
forstykke), strikk 56 (64) 72 (80) masker ribb, strikk
2 masker sammen, strikk 55 (63) 71 (79) masker ribb
(bakstykke), sett inn enda en sidemarkør og strikk ribb
pinnen ut (høyre forstykke) = 252 (284) 320 (352) m.
Strikk heretter mønster etter diagrammet (den første
pinne er fra retten), unntagen de ytterste 14 (14) 16
(16) maskene i hver side. Disse maskene strikkes
fortsatt i ribb til forstykkene.
Strikk 6 pinner ifølge diagrammet, siste pinne er fra
vrangen.
Neste p (retten) (økn.p): *Strikk til 1 m før
sidemarkøren, h-økn, 1 r, fm, 1 r, v-økn*, gjenta fra
* til *, ytterligere 1 gang, strikk pinnen ut.
Neste p: Strikk ifølge diagrammet, de nye maskene
strikkes inn i mønsteret etter hvert slik at diagrammet
speiles på hver side av markøren.
Gjenta disse siste 8 pinnene i alt 12 (11) 11 (11)
ganger, SAMTIDIG strikkes de neste 2 knapphullene
på høyre forstykke når arbeidet måler henholdsvis 11,5
og 21 cm, avslutt med en pinne fra vrangen.
SAMTIDIG Når det siste knapphullet er strikket,

#FilcolanaSyreni

3 av 6

starter felling langs forstykkene, slik:
Neste p (retten): Strikk m på forstykket, fm, strikk 2 m
sm, enten r eller vr som det passer i mønsteret, strikk til
de siste 2 m før neste markør på forstykket, strikk 2 m
sm som det passer i mønsteret, fm, strikk pinnen ut.
Gjenta fellinger på hver 5. (4.) 4. (4.) pinne i alt 20
(25) 25 (25) ganger, SAMTIDIG felles det av til
ermehull når det er 284 (310) 338 (370) m på pinnen
og arbeidet måler i alt 29 (30) 34 (34) cm, slik:
Neste p (retten): Strikk som tidligere, og fell samtidig
av 8 (8) 10 (12) m på hver side av begge sidemarkørene
(= 16 (16) 20 (24) m felt av til ermehull, i hver side).
Heretter strikkes for- og bakstykket ferdig hver for seg.
VENSTRE FORSTYKKE
Neste p (vrangen): Strikk forstykket, og følg
diagrammet som tidligere, til de felte maskene, snu
arb og la de resterende maskene til bakstykke og høyre
forstykke hvile.
Neste p: Strikk 2 r sm, strikk ifølge diagrammet og
forstykke som tidligere.
Strikk disse 2 pinnene i alt 10 (10) 12 (18) ganger,
SAMTIDIG fortsettes fellinger inn mot forstykke på
hver 5.(4.) 4. (4.) pinne som tidligere.
Strikk til forstykket måler 18 (19) 20,5 (20,5) cm fra
ermehullet.
Avslutt med en pinne fra vrangen.
Skulder
Fell heretter av 6 (8) 6 (6) masker til skulder i starten
av hver pinne fra retten i alt 5 (4) 6 (6) ganger, til det er
felt av i alt 30 (32) 36 (36) masker, og det nå kun er de
14 (14) 16 (16) maskene til forstykket igjen på pinnen.
Fortsett i ribb over disse siste 14 (14) 16 (16)
maskene, til stykket måler 7,5 (8) 8 (8) cm fra de
avfelte skuldermaskene. Fell av alle de 14 (14) 16 (16)
maskene som m viser.
Flytt de 120 (134) 146 (158) maskene til bakstykke
over på en maskeholder.
HØYRE FORSTYKKE
Star med garnet fra vrangen ved maskene på høyre
forstykke.
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Neste p (vrangen): Strikk 2 vr sm, strikk diagrammet
og forstykket som tidligere, pinnen ut.
Neste p: Strikk forstykket og diagrammet som
tidligere.
Strikk disse 2 pinnene i alt 10 (10) 12 (18) ganger,
SAMTIDIG fortsettes fellinger inn mot forstykket på
hver 5.(4.) 4. (4.) pinne som tidligere.
Strikk til forstykket måler 18 (19) 20,5 (20,5) cm fra
ermehullet. Avslutt med en pinne fra retten.
Fell heretter av 6 (8) 6 (6) masker til skulder, i starten
av hver pinne fra vrangen i alt 5 (4) 6 (6) ganger, til det
er felt av 30 (32) 36 (36) masker, og det 14 (14) 16
(16) masker til forstykke igjen på pinnen.
Fortsett i ribb over disse siste 14 (14) 16 (16)
maskene, til stykket måler 7,5 (8) 8 (8) cm fra de
avfelte skuldermaskene. Fell av alle de 14 (14) 16 (16)
maskene som m viser.
BAKSTYKKE:
Start med garnet fra vrangen ved maskene på
bakstykket.
Neste p (vrangen): Strikk ifølge diagrammet
pinnen ut.
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Neste p: Strikk 2 r sm, strikk ifølge diagrammet til det
gjenstår 2 m, 2 r sm.
Strikk disse 2 pinnene i alt 10 (10) 12 (18) ganger =
100 (114) 122 (122) m på pinnen.
Strikk videre opp til bakstykket måler 18 (19) 20,5
(20,5) cm fra ermehullet. Avslutt med en pinne fra
vrangen.
Neste p (retten): Strikk 30 (32) 36 (36) m ifølge
diagrammet, fell av de neste 40 (50) 50 (50) m, strikk
ifølge diagrammet pinnen ut.
Nå strikkes skuldrene hver for seg.
Venstre skulder
Fell av 6 (8) 6 (6) masker til skulder i starten av hver
pinne fra vrangen i alt 5 (4) 6 (6) ganger, til alle masker
er felt av.
Høyre skulder
Start med garnet fra vrangen ved maskene til høyre
skulder.
Neste p (vrangen): Strikk ifølge diagrammet
pinnen ut.
Fell heretter av 6 (8) 6 (6) masker til skulder i starten
av hver pinne fra retten i alt 5 (4) 6 (6) ganger, til alle
masker er felt av.

Videre strikkes det frem og tilbake på rundpinnen.
Fell av til ermekuppel i hver side, slik:
Neste p (vrangen): Strikk ifølge diagrammet pinnen
ut.
Neste p: 2 r sm, strikk ifølge diagrammet til det
gjenstår 2 m, 2 r sm.
Strikk disse 2 pinnene i alt 18 (20) 20 (26) ganger =
44 (40) 52 (40) masker.
Videre strikkes det 2 masker sammen i hver side på alle
pinnene (henholdsvis 2 rett sammen på retten og
2 vrang sammen på vrangen) i alt 12 (10) 16 (10)
ganger = 20 (20) 20 (20) masker.
Fell av som maskene viser.
Strikk et tilsvarende erme.
MONTERING
Sy skuldersømmene sammen med maskesting.
Sy ermene i ermehullene.
Sy endene på forstykkene sammen midt bak med
maskesting, og sy fast kanten til halsåpningen på
bakstykket.
Fest alle løse tråder og sy i knapper.
Vask cardiganen ifølge vaskeanvisning på banderolen
og la den ligge og tørke flatt på et håndkle.

ERMER
Legg opp 48 (48) 56 (56) masker på pinne 3 mm, sett
inn en markør for å markere starten på omgangen, og
sett omgangen sammen.
Strikk 5 cm vridd ribb (1 vridd r, 1 vridd vr).
Neste omg: Strikk 1 r og 1 vridd r i samtlige m, omg
ut = 96 (96) 112 (112) m.
Strikk videre opp i mønster ifølge diagrammet, til
arbeidet måler 51 cm eller ønsket lengde.
Neste omg: Strikk til 8 (8) 10 (10) m før omgangsmarkøren, fell av maskene frem til markøren, fjern
markør og fell av omgangens første 8 (8) 10 (10) m,
strikk ifølge diagrammet omgangen ut = 80 (80) 92
(92) m på pinnen.

#FilcolanaSyreni

5 av 6

#FilcolanaSyreni

6 av 6

