Campanula

- en tunika strikket oppefra og ned

Design: Hanne Pjedsted
En dejlig tunika med de skønneste lommer:
lige til at ”hygge i”. Let og kølig som
sommerkjole og herlig lun med en dejlig bluse
og leggings til efterårets køligere dage.
Tunikaen er strikket i Merci, en superblød
blanding af uld og bomuld.
Den er ens for og bag, så man kan undgå
problemer med at modellen giver sig når man
har ”siddet for meget”.
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Materialer
250 (300) 350 (400) g Merci fra Filcolana i fv 1055,
støvet blå
Rundpind 3 mm, 80 cm (evt. et par korte pinde 3 mm
til stropper)
4 markører eller kontrastfarvede tråde, evt.
maskeholder
Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde 80-86 (88-94) 94-102 (102-108)
cm
Overvidde: 80(88) 96 (104) cm
Vidde ved underkanten: 96 (104) 110 (117) cm
Hel længde: 81 (84) 87 (90) cm
Strikkefasthed
26 m og 37 p i glatstrikning på p 3 mm = 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
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passer med strikningen).
O-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over den netop strikkede.
Indt (Indtagning): 2 ret sammen.
Kantm (kantmasker): De første 2 m på p tages
vrang løs af med garnet foran arbejdet. De sidste 2 m
strikkes ret i slutningen af pinden.
Arbejdsgang
Tunikaen strikkes oppefra og ned og stort set uden
montering bagefter. Der startes med stropperne og
masker slås op mellem dem til midt for og bag.
Masker tages ud i ærmegabene, og derefter samles
for- og bagstykker på rundpind. Udtagninger midt for,
midt bag og i begge sidesømme giver modellen lidt
vidde nedefter.
Bærestykke foran
Stropper: Slå 18 (20) 20 (22) m op på p 3 (gerne på
rundpinden) og strik ret med lænkekant over de
yderste 2 m i begge sider. Strik i alt 23 (24) 25 (26)
cm og lad maskerne hvile. Strik den anden strop på
samme måde. (Hver strop er ”dobbelt”, dvs. dækker
både ryg og forstykke og er uden skuldersøm.)
Saml nu stropperne midt for, idet der slås 30 (32) 34
(36) m op mellem dem. Strik lænkekant i de 2
yderste masker og ret over de øvrige masker, idet der
tages ud således på næste retsidepind: 2 kantm, 5 r,
1 udt, ret til der mangler 7 m, 1 udt, 7 r.
Gentag denne udtagning i begge sider på hver
retsidepind og ret over alle m til der er strikket 12
(12) 12 (12) p ret over alle m. Derefter strikkes kun
ret over de yderste 7 m (inkl. 2 kantm) og glat over
de øvrige m. Fortsæt udtagningerne i begge til der i
alt er 112 (124) 134 (144) m på pinden. Lad
forstykket hvile og strik bagstykket.
Bærestykke bagpå
Strik 18 (20) 20 (22) op i hver strop i
opslagskanterne, idet der slås 30 (32) 34 (36) m op
imellem dem. (Pas på at arbejdet ikke drejer.) Strik
ryggens bærestykke nøjagtig som forstykkets.
Underdelen
Nu samles alle m på rundp 3 mm og der strikes glat
rundt over alle m sådan: Strik forstykkets masker, og
strik den sidste af lænkekantens m sammen med den
første af ryggens lænkekantm. Strik alle ryggens
masker og igen den sidste lænkekantm sammen med
forstykkets første. Dette gentages på næste omgang
og der er nu 220 (244) 264 (284) m på rundp.
Strik glat rundt og sæt et mærke ved omg
begyndelse (= venstre sidesøm) og efter 110 (122)
132 (142) m (= højre sidesøm)
Strik 7 (8) 9 (10) omg lige op. Tag så 1 m ind på hver
side af sidesømsmærkerne som 1 o-indt umiddelbart
før mærket og 1 indt efter mærket. Gentag dette i
begge sider på hver 8. p i alt 3 (3) 4 (4) gange = 208
(232) 248 (268) m.
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Side 2
Strik nu 10 (12) 14 (14) omg lige op og sæt et
mærke midt for og midt bag. (Der er nu 4
markeringer i alt).
Næste omgang: 1 r, 1 udt, *strik til 1 m før næste
mærke, 1 udt, 2 r, 1 udt*. Gentag fra * til * omg
rundt, idet der sluttes med 1 udt, 1 r = 8 m taget ud.
Gentag denne udtagning for hver 5 cm i alt 8 gange
(alle størrelser) = 272 (296) 312 (332).
Fortsæt derefter lige op. Når arb måler 78 (81) 84
(87) cm, strikkes 15 omg med skiftevis 1 omg vrang
og 1 omg ret (= retriller). Slut med en omg vrang og
luk af i ret uden at stramme kanten. (Alternativt:
Strik 15 p ret frem og tilbage mellem omg begyndelse
og slutning og sy denne kant sammen fra retten
bagefter.)
Lommer (også strikket oppefra)
Slå 60 m op og strik 7 p ret over alle masker med 2
kantm i hver side som på stropperne.
Fortsæt i hulmønster efter diagram (se side 3) inden
for de 6 kantm i begge sider (2 lænkekantm + 4 m
ret på alle pinde). Strik til lommen er kvadratisk. Luk
af eller sæt m på en maskeholder, og strik den anden
lomme på samme måde.
Diagram til lommens hulmønster

Montering
Hæft alle ender. Sy lommer på tunikaen sådan:
Begynd med underkanten af lommen. Placer den ca.
8-9 cm fra underkanten af tunikaen eller i ønsket
højde og sy lommens underkant på med maskesting,
så den sidder lige midt over side”sømmen”. ( NB: Der
er ikke forskel på for og bag på tunikaen.)
Lommens sider sys til lige inden for lænkekanten, så
samme maske på selve tunikaen følges fra underkant
til lommens øverste kant, hvorved lommen ”åbner”
sig en smule øverst. Lommens sider må gerne trække
sig en smule sammen i forhold til tunikaen, så
lommen virker lidt for stor og ”slasker” en smule.
Sy den anden lomme fast i samme højde i tunikaens
modsatte side.
Damp arb ganske let eller skyl op i lunkent sæbevand
og lad det liggetørre.
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