Zebra

- en trøje med hætte

Design: Hanne Pjedsted
Designet er en oplagt kandidat til at blive
drengenes yndlingstrøje, der vil blive brugt
igen og igen. Det er sejt at have hætte på
trøjen og at kunne gemme ting og sager i
lommen.
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Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana:
Mørk: 150 (200) 200 g 956 (Charcoal melange)
Lys: 100 (150) 150 g 990 (Light Grey melange)
Rundpind 3 mm, 60 cm
Jumperpinde 2,5 mm
Samt hjælpepind eller ekstra garn (til at holde lommes masker)
Størrelser
2-3 år (4-5 år) 6-8 år
Færdige mål
Overvidde: 76 (82) 90 cm
Ryglængde fra nakken: 37 (42) 48 cm
Ærmelængde: 32 (35) 40 cm
Strikkefasthed
28 m og 40 pinde i glatstrik = 10 x 10 cm
Stribemønster:
Kanterne: *2 pinde ret i mørk + 2 pinde ret i lys*.
Gentag fra * til *.
Blusen: Str. 2-3 år: *6 pinde mørk + 4 pinde lys* i
glatstrik.
Str. 4-5 år: *8 pinde mørk + 6 pinde lys* i glatstrik.
Str. 6-8 år: *12 pinde mørk + 8 pinde lys* i glatstrik.
Alle størrelser: Gentag stribemønsteret fra * til *, og
sno garnerne om hinanden i starten af retsidepindene
så der ikke opstår lange tråde.
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Fremgangsmåde
Modellen strikkes nedefra og med retrillekanter (ret
på alle pinde). Lommen strikkes, når kanten for og
bag er strikket og før ryggen og forstykkets stribemønster påbegyndes.
Når lommen er strikket, samles der masker op bag
lommen, og der strikkes rundt indtil lommens masker
kan strikkes sammen med forstykkets midterste masker. Derefter strikkes rundt til ærmegabet og arbejdets deles i to.
Ærmerne strikkes oppefra og ned, idet masker strikkes op i ærmegabet, når skuldersømmene er syet
sammen (strikket sammen). Hættens masker strikkes
op i halskanten, og hætten strikkes sammen ”oven på
hovedet”.
Opskrift
Nederste kant, ryggen: Slå med det mørke garn 104
(114) 124 m op på pinde 2,5 mm og strik 2 pinde ret.
Skift til det lyse garn og strik 2 pinde ret.
Strik således stribemønster i ret med 2 pinde i hver
farve til der er strikket i alt 8 (8) 9 smalle farvestriber. Lad stykket hvile og strik forstykkets nederste
kant på samme måde.
Saml nu alle m på rundpind 3 mm (i alt 208 (228)
248 m) og strik 1 omgang stribemønster i glatstrikning. Omgangens begyndelse markerer trøjens venstre side. Sæt et mærke midt på omgangen til markering af højre side.
Lommen
Strik nu lommen over forstykkets midterste 44 (48)
52 m. Strik frem og tilbage over lommemaskerne i
glat og i stribemønster, dog med de yderste 4 m i
hver side i retstrik (så lommens sider ikke flaner).
Strik lige op til lommen måler 15 (16) 17 cm (da lommen skal være ca. 1 cm længere end det tilsvarende
forstykke, strikkes der 4-6 pinde ”forkert” i stribemønsteret (Det vil sige, at nogle af striberne bevidst
strikkes med flere pinde, end de egentlig skulle have
været).

Side 2
Sæt lommens m på en hjælpepind og lade dem hvile.
Bag lommen (lige efter kanten for neden) strikkes nu
samme antal m op som lommens. (Alternativt: slå
samme antal m op lige bag lommen og sy disse m til
efterfølgende.)
Strik nu rundt på rundpind 3 mm over alle m hen
over forstykke og ryg til arbejdet måler ca. 1 cm mindre end lommen og så stribemønsteret passer med
denne.
Strik lommens m sammen med forstykkets tilsvarende m, idet pinden med lommemaskerne holdes parallelt med rundpinden og m strikkes sammen: en m fra
lommen og en m fra forstykket strikkes sammen til
én m, indtil alle lommemaskerne er strikket sammen
med forstykket.
Fortsæt med at strikke rundt over alle m i stribemønsteret til arbejdet måler 25 (28) 31 cm. Luk i hver
side 12 (14) 16 m af til ærmegab (6 (7) 8 m på hver
side af sidemarkeringen) og strik hver side færdig for
sig, idet der fortsættes i stribemønster.
Ryggen
Tag nu 1 m ind i hver side lige inden for kantmasken
på hver anden pind i alt 8 9 10 gange. Strik nu lige
op over ryggens m til ærmegabet måler 12 (14) 17
cm.
Luk de midterste 20 (24) 28 m meget løst af og
strik hver skulder for sig, idet der i halssiden lukkes
yderligere 8 m af, så 2 m. Luk de resterende m af til
skulder og strik den anden side på samme måde, blot
spejlvendt. (Alternativ: Sæt skuldermaskerne på en
hjælpepind og strik dem sammen med forstykkets
skuldermasker, når forstykket er strikket.)
Forstykket
Strik som på ryggen til ærmegabet måler 11 (13) 16
cm. Luk de midterste 26 (30) 34 m meget løst af og
strik hver skulder for sig, idet der i halssiden lukkes
yderligere 5 m af, så 1 m 2 gange. Luk de resterende
m af til skulder og strik den anden side på samme
måde, blot spejlvendt.
(Alternativ: Sæt skuldermaskerne på en hjælpepind
og strik dem sammen med ryggens skuldermasker.)
Sy eller strik begge skuldre sammen.
Ærmer (strikkes oppefra og ned)
I ærmegabet strikkes med pinde 3 mm i alt 52 (64)
80 m op langs det lige stykke, fordelt på forstykket
og ryggen. Strik glat i stribemønster, idet der i slutningen af hver pind strikkes yderligere to m op langs
det skrå stykke, hvor der blev taget ind i ærmegabet,
i alt 6 (7) 8 gange i hver side.
Strik 10 (12) 14 pinde lige ned, og tag derefter 1 m
ind i hver side på hver 6. pind inden for kantmaskerne til der er 46 (54) 60 m tilbage. Når ærmet måler
29 (32) 37 cm, tages jævnt ind til 42 (46) 50 m. Skift
til pind 2½ og strik ret i smalle striber som kanten
forneden.
Strik det andet ærme på samme måde.
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Side 3

Hætten
Med rundpind 3 mm strikkes ca. 104 (114) 124 m op
i halsudskæringen. Start midt for og slut igen midt
for. Sæt et mærke midt bag samt ved hver skuldersøm. Strik glat i stribemønster frem og tilbage, idet
der strikkes ret over de yderste 5 m på alle pinde.
Der tages 1 m ud lige før og lige efter hvert mærke
således: Strik til 2 m før mærket. Tag 1 m ud i den
næste m. Strik de næste 2 m og tag ud i den næste
m.
Gentag udtagningen på hver 6. pind 3 gange ved alle
3 mærker, og fortsæt derefter udtagninger udelukkende midt bag på hætten til arbejdet fra skulderen
måler 27 29 31 cm. Strik nu m sammen øverst på
hovedet med den mørke farve, idet m fordeles på to
pinde (med lige mange m på hver) og disse lægges
ret mod ret. Start sammenstrikningen foran og luk
m af efterhånden luk løst af, så sammenstrikningen
ikke strammer. Slut med 4 m (2 fra hver pind) som
fortsætter i ret (glat) til en lille snor, der afslutter
hættens spids
(Denne snor strikke på strømpepinde uden spids sådan: strik de 4 m ret. Vend IKKE arbejdet, men skub
m hen i den anden ende af den pind, som de sidder
på, selv om garnet så sidder i den ”forkerte ” ende.
Strik igen 4 ret, idet garnet stadig holdes bag ved
m på pinden. Snoren kommer til at ligne en ”hestetømme”.
Fortsæt således med at strikke de 4 m ret uden at
vende arbejdet mellem to pinde. Når snoren måler
4-5 cm. Strikkes m sammen to og to og garnet trækkes igennem de to tilbageværende m.
Montering
Hæft ender og sy ærmerne sammen. Sy kanterne
sammen i sidesømmen.
Strik med den mørke farve et passende antal m op
langs lommens kanter. Maskerne må gerne stramme
en ganske lille smule. Strik ret tilbage, og luk på den
følgende pind m af i ret. Sy evt. de nederste 2 cm af
lommens kanter til, så de
”hemmelige ting” ikke falder ud!
Langs hættens kant strikkes m op med pind 2,5 mm,
ca. 170 (182) 194 m. Strik stribemønster som på
kanten for neden med i alt 5 striber. Luk af og hæft
ender. Sy kanten til halsudskæringen, idet enderne
lægges skråt over hinanden midt for og sys til.
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