Carabus
Design: Hanne Pjedsted
En frisk trøje med raglanærmer og lynlås.
Uundværlig for både drenge og piger, og
lige til at kaste over T-shirten med de korte
ærmer på en kølig sommerdag… eller under
jakken på en kold vinterdag.
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Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana i farverne: 101 (naturhvid), 102 (sort), 809 (avokado melange, den kaldes
i opskriften grøn) og 811(turkis melange, kaldes i
opskriften turkis)
Str. 4 år: 50 g af hver af farverne
Str. 6 år: 100 g sort, 50 g af hver af de andre farver
Str. 8 år: 100 g af hver farve
Str. 10 år: 100 g af hver af farve
Pind 3 mm, samt 2,5 mm (til ribkant i halsen)
Maskeholder
Delbar sort lynlås på 32 (35) (40) 43 cm eller det
mål, der passer bedst, afhængigt af om lynlåsen ønskes helt op øverst i kanten.
Størrelser
4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl)
Mål
Passer til brystvidde:
58-60 (62-64) 66-68 (70-72) cm
Overvidde: 66 (70) 74 (78) cm
Ærmelængde: 29 (32) 35 (38) cm
Længde til ærmegabet: 24 (27) 30 (33)cm
Strikkefasthed
28 m og 36 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
passer med strikningen).
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over den netop strikkede.
Lænkek (lænkekant): De 2 yderste m på forstykkernes strikkes sådan: Som 2 r på alle retsidep og
på alle vrangsidep som 2 m vrang løs af med garnet
foran m.
Arbejdsgang
Trøjen strikkes traditionelt med ryg, forstykker og ærmer hver for sig og sys sammen til sidst. Der måles til
sidst op til lynlåsen, som sys på fra retten og kastes
til på vrangen.
Ryg
Slå 94 (100) 106 (112) m op p 3 mm med sort (farve
102) og strik 3 p rib, 1 r, 1 vr. Strik derefter 1 p vr på
retsiden af arb og skift til glatstrikning.
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Strik lige op, til arb måler 12 (13) 14 (15) cm og strik
derefter 2 p r (1. p = retsiden af arb).
Skift til grøn (farve 809) og strik 2 p ret. Fortsæt i
glatstrikning, til arb måler 23 (26) 29 (32) cm og
strik 2 p r. Skift til turkis (farve 811), strik 2 p r og
luk samtidig 5 m af i hver side til ærmegab (alle str.).
Tag derefter ind på alle retsidep til raglan sådan: 2 r,
2 r sm, strik r til de sidste 4 m, 1 O-indt, 2 r.
Gentag dette, til der er taget ind i alt 26 (28) 30 (32)
gange. Slut med en p r fra vrangsiden.
Skift til hvid (farve 101) og strik 2 p r, og 2 p r med
sort (farve 102) samtidig med at der stadig tages ind
til raglan (= 28 (30) 32 (34) m tilbage). Sæt m på en
maskeholer eller et stykke garn.
Højre forstykke
Slå 47 (50) 53 (57) m op med sort og strik rib som
nederst på ryggen, idet de yderste 5 m strikkes som
forkanter på alle vrangsidep sådan: 2 m lænkek, 3 r.
På alle retsidep strikkes alle 5 m til forkant r.
Strik med sort som på ryggen, til arb måler 12 (13)
14 (15) cm og stik derefter 2 p r (1. p = retsiden af
arb). Skift til hvid, strik 2 p ret og strik derefter glatstrikning, til arb måler som på ryggen til ærmegabet.
Slut med 1 p ret fa vrangsiden og luk samtidig 5 m
af til ærmegab i modsatte side af forkanten. Skift til
grøn, strik 2 p ret og strik derefter glatstrikning med
indtagninger til raglan sådan:
2 r, 2 r sm, strik r pinden ud. Gentag dette på hver
retsidep til der er taget ind i alt 14 (16) 18 (20)
gange.
Sæt nu forkantens 5 m samt yderligere 9 (10) 11(12)
m på maskeholder til halsudskæring. Fortsæt med
raglanindtagninger i beg af alle retsidep, og luk
yderligere til halsudskæringen på hver 2. p for 4 m 1
gang, 3 m 1 gang og luk derefter 2 m af på hver 2. p,
til alle forstykkets m er taget ind/ lukket af.
Venstre forstykke
Strikkes som højre forstykke, men spejlvendt (dvs.
de 5 kantm placeres i modsatte side).
Efter rib og 1 p vr på retsiden med sort skiftes til
grøn, strik 2 p r (1. p = retsiden). Strik derefter
glatstrikning, til arb måler 12 (13) 14 (15) cm og
stik igen 2 p r (1. p = retsiden af arb). Skift til turkis, start med 2 p ret. Strik som højre forstykke til
ærmegabet, slut med 1 p r fra vrangsiden, skift til
sort og strik igen 2 p r. Luk 5 m af til ærmegab (i den
modsatte side af forkanten) og strik raglanstykket i
sort med indtagninger på samme måde som på højre
forstykke, blot spejlvendt.
Højre ærme
Slå 44 (44) 48 (50) m op på p 3 mm med sort og
strik 3 (3) 3,5 (4) cm rib, 1 r, 1 vr og slut med 1 p r
på vrangsiden, samtidig med at der tages 4 m ud på
p (= 48 (48) 52 (54) m). Skift til turkis og strik 2 p r.
Tag derefter ud i begge sider af arb sådan: 2 r, 1 udt,
strik til der mangler 2 m, 1 udt, 2 r.
Gentag denne udtagning på hver 5. p (eller skiftevis
hver 4. og 6. p) til der er taget ud i alt 18 (22) 24

www.filcolana.dk

Side 2
(26) gange (= 84 (92) 100 (106) m).
Når det turkisfarvede stykke måler 12(13) 14 (15)
cm, strikkes en p r fra vrangsiden. Skift til grøn og
begynd med 2 p r, strik derefter glatstrikning, til dette
stykke måler som det turkisfarvede. (Udtagninger
fortsætter i begge sider). Fortsæt i retstrik og strik 2
p sort, 4 p hvid, 2 p sort og 2 p hvid og luk samtidig 5
m af i begge sider til ærmegab, når ærmet måler 29
(32) 35 (38) cm (= 74 (82) 90 (96) m).
Fortsæt med hvid og tag nu ind til raglan i begge
sider som på ryggen, i alt 17 (19) 21 (23) gange. Luk
derefter 3 m af i begyndelsen af hver p fra retsiden,
samtidig med at raglanindtagninger fortsætter i slutningen af p, til alle ærmets m er lukket af.
Venstre ærme
Strik venstre ærme som højre, men efter ribben og r
pind med udtagning af 4 m med farveskifte strikkes
sådan: Strik 7 (7,5) 8 (8,5) cm med grøn. Slut med
1 p r på vrangsiden. Skift til retstrik og strik 2 p sort,
2 p hvid og 2 p sort. Samtidig tages ud som på højre
ærme.
Skift til turkis og start med 2 p r. Strik glatstrikning,
til ærmet er 3 cm kortere end højre ærme til ærmegabet. Slut med en p r fra vrangsiden. Skift til sort
og strik 2 p r. Når ærmet måler 29 (32) 35 (38) cm,
lukkes til ærmegab som på det højre ærme. Fortsæt
i sort og med raglanindtagninger i begge sider til, der
er taget ind i alt 15 (17) 19 (21) gange (strik 1 p r fra
vrangsiden). Strik 4 p r med hvid. Luk derefter 3 m af
i begyndelse af hver p fra vrangsiden samtidig med at
raglanindtagninger fortsætter i modsatte side af p og
der strikkes 2 p r med sort, 2 p r med hvid og derefter glatstrikning i hvid, til alle ærmets m er lukket af.
Montering
Hæft alle ender og sy raglansømmene sammen med
madrassting fra retsiden af arbejdet. Sy derefter sømmene under ærmerne med maskesting, ligeledes fra
retten og sy til sidst ærme- og sidesømme sammen
med madrassting fra retten.
Halskant
Start ved højre forstykkes forkant. Strik alle m fra
maskeholder midt foran r med sort på p 2,5 mm.
Strik 1 m op for hver aflukket m på højre forstykke og
højre ærme. Strik alle m fra maskeholderen på ryggen r og fortsæt med at strikke 1 m op for hver aflukket m på venstre ærme og forstykke og strik til sidst
m fra maskeholderen på venstre forstykke r (i alt ca.
130 (138) 144 (150) m.
Strik lænkekant og 3 m r over forkanternes 5 m og
strik rib, 1 r, 1 vr over de øvrige m – i alt 14 (15) 15
(16) p. Luk af som m viser uden at stramme kanten.
Damp arb let eller vask det, centrifuger let og lad det
tørre liggende.
Sy lynlåsen i med små sting med sort sytråd fra retten. Kast på bagsiden lynlåsens kant fast til trøjens
forkant.
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