Muscari

- en fin poncho

Design: Hanne Pjedsted
En lækker poncho, der luner godt om ryg og
håndled. Super let at strikke og stort set uden
montering bagefter.
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Materialer
300 (350) 400 g Indiecita i fv. 402 (Medium grey)
200 (200) 200 g Saga i fv. 952 (Medium grey)
Rundpinde 4,5 mm, 60 cm og 100 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
XS/ S (M/L) XL/XXL
Mål
Hel længde, fra nakken midt bag: 52 (58) 64 cm
Strikkefasthed
19 m og 26 p i glatstrik på p 4,5 mm med to tråde
garn = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det
passer med strikningen).
Kantm (kantmaske): Tag første m vr løs af med garnet foran p. Strik sidste m r.
Vend (vendinger): Der strikkes frem og tilbage over
nakkens m, og for hver vending strikkes nogle m
yderligere, idet ”hullet” ved den underliggende vending lukkes sådan: Strik en lænke op i ”hullet” og
strik lænken dr r eller vr sammen med følgende m.
Rillemønster strikket frem og tilbage:
1. p (vrangsiden): Strik r.
2. p: Strik vr.
3. p: Strik r.
Gentag disse 3 p. (6 p = 2 riller, 1 i glatstrik og 1 i
omvendt glatstrik).
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Rillemønster strikket rundt
1.-3. omg: Strik vr.
4.-6. omg: Strik r.
Gentag disse 6 omg. (6 omg = 2 riller, 1 i glatstrik og
1 i omvendt glatstrik).
Arbejdsgang
Ponchoen strikkes fra halsen og ned. Først strikke
kraven frem og tilbage i rillemønster med knaphuller
og derefter strikkes rundt med udtagninger 4 steder
(som ved raglan) til den ønskede længde. Til sidst
strikkes over de midterste m på ”ærmerne” til pulsvarmere.
Poncho
Slå 90 (96) 104 m op på rundp 4,5 mm (60 cm) og
strik frem og tilbage i rillestrik i alt 9 p (1. ”rille” danner vrang på retsiden af arb.)
På 11. p og igen på 23. p strikkes et knaphul i starten af p (vrangsiden) sådan: 1 kantm, 1 r, luk 4 m
af. Strik pinden ud. På næste p slås 4 m op over de
aflukkede (eller evt. 5 m, hvor den sidste m sættes
tilbage på venstre p og strikkes sammen med den
næste m, for at undgå en lang m i knaphullets ene
side).

Side 2
ud på hver 4. omg, til arb midt bag (fra kraven) måler
49 (55) 61 cm. Strik 9 omg retrillemønster.
Sæt nu et mrk. midt på ”ærmet” mellem 1. og 2.
mærke og mellem 3. og 4.mærke og tæl 24 (26) 28
m ud på hver side af dette mærke (= pulsvarmerens
m). Luk de øvrige m af i vr og lad de 48 (52) 56 m til
hver pulsvarmer hvile. Bryd garnet.
Pulsvarmere
Sæt garnet til ved de 48 (52) 56 hvilende m i den ene
side. Strik rillemønster frem og tilbage (begynd med
en p fra vrangsiden) og slå 1 ny m op i begyndelsen
af de første 2 p.
Strik i alt 23 p retrillemønster og luk af i vr fra retsiden. Strik den anden pulsvarmer på samme måde.
Montering
Sy pulsvarmerne sammen med madrassting. Hæft
alle ender og sy 2 knapper i halskanten ud for knaphullerne.
Damp ganske let uden at dampe krave og pulsvarmere med rillemønster fladt.
Eller vask ponchoen i lunkent sæbevand, skyl og pres
vandet ud. Lad det tørre liggende.

Strik i alt 33 p rillemønster – der sluttes med en p fra
vrangsiden. (Der er nu i alt 11 riller, og der sluttes
ved ”vrangrille”). På næste p (retsiden) lukkes de
yderste 6 m af i den side, der er modsat knaphullerne.
Strik derefter rundt i glatstrik over alle m (= 84 (90)
98m)
Sæt 4 mærker sådan: Sæt 1. mærke ved omgangens
begyndelse, strik 16 (18) 20 m (venstre skulder), sæt
2. mærke, strik 24 (25) 27 m (ryg), sæt 3. mærke,
strik 16 (18) 20 m (højre skulder) og sæt 4. mærke,
strik de sidste 28 (29) 31 m (forstykke).
Strik nu med raglanudtagninger ved hvert mærke på
denne måde: Strik 1 r, 1 udt (denne udt ligger altså
1 m efter omgangens begyndelse), *strik til 1 m før
næste mærke, 1 udt. 2 r, 1 udt*, gentag fra * til *
ved 3. og 4. mærke og slut med 1 udt og 1 r før 1.
mærke (= 8 m taget ud).
NB: Gentag raglanudtagninger på hver 2. omg og
strik samtidig med vendepinde for at gøre nakken
højere sådan (Der vendes på retsiden efter 3. mærke
og på returpinden (vrangsiden) efter 2. mærke):
Begynd fra retsiden og strik r til 7 (8) 8 m efter 3.
mærke, vend og strik vr tilbage til 7 (8) 8 m efter 2.
mærke, vend igen (nu retsiden) og strik r tilbage til
forrige vending + yderligere 7 (8) 8 m. Vend og strik
vr tilbage til forrige vending og strik yderligere 7 (8) 8
m, vend. Gentag disse vendinger, til der i alt er vendt
3 gange i hver side.
NB: Husk samtidig at tage ud ved hvert mrk. på retsiden af arb!!
Fortsæt omg rundt og strik glatstrik med udtagninger
på hver 2. omg endnu 6 (7) 8 gange. Derefter tages
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