Mette

- en fed 80’er sweater

Design: Hanne Pjedsted
En fed 80’er-inspireret sweater med en sjov
lynlåsdetalje, kort og bred og super til enten
jeans eller et kort skørt.
Den er strikket i en skøn blanding af let uld
og blød alpaka, så den får et blødt, lækkert
touch og en flot melange i farven - også gør
fletmønsteret gør den sjov at strikke!
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Materialer
150 (200) 250 (250) 300 (300) g New Zealand lammeuld fra Filcolana i farve 118 (rosa)
300 (350) 400 (450) 500 (550) g Indiecita fra Filcolana, farve 813 (vandmelon meleret)
Lynlås, 12 (12) 12 (15) 15 (15) cm gerne i en mørkere nuance.
(OBS: Det kan være svært at finde en lynlås på 12
cm – vælg den hellere for lang end for kort. Visse
steder afkorter forretningen gerne for dig).
Rundpind 4,5 mm, 80 cm og strømpepinde 4, 5 mm
til ærmer (man kan bruge magic loop i stedet med
rundp 4,5 mm, 80/100 cm lang)
Markører eller kontrastfarvet tråd
Maskeholder
Størrelser
S (M) L (XL) 2XL (3XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-86 (88-94) 94-102 (104110) 112-116 (118-124) cm
Overvidde: 100 (108) 116 (124) 132 (140) cm
Ærmelængde til ærmegab: 36 (38) 40 (42) 44 (45)
cm
Hel længde: 44 (48) 52 (56) 56 (60)cm
NB: Alle mål er cirka-mål, da mønsteret er meget
elastisk.
Strikkefasthed
22 m og 32 p i fletmønster på p 4,5 mm og med en
tråd af hver garnkvalitet = 10 x 10 cm.
NB: en hel mønsterrapport, dvs. 4 ”tern” måler 9 cm
i bredden x 8,5 cm i højden og det er lettere at måle
ud fra ”tern”. Opskriften angiver derfor både cm og
”tern”.
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.
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Arbejdsgang
Sweateren strikkes frem og tilbage i ét stykke indtil
lynlåsslidsen er strikket. Derefter strikkes rundt i op
til ærmegabene, hvor arbejdet deles til forstykke og
ryg. Skuldrene strikkes sammen og derefter strikkes
m op i ærmegabet til ærmer, som strikkes oppefra og
ned.
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Fletmønster (se også diagram)
Maskeantallet er deleligt med 20 m.
1. p (retsiden): *2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 10 r*. Gentag fra * til * p ud (omg rundt)
2. p og alle lige p/omg: R over r, vr over vr.
3. p: *2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 10 vr*.
5.-12. p: Som 1.-4. p
13. og 14. p: Som 1. og 2. p
15.p (retsiden): *10 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr*.
Gentag fra * til * p ud (omg ud)
17. p: *10 vr, 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr. * Gentag fra *
til * p ud omg ud (omg ud)
19.- 26. p: Som 15.-18. p
27. -28. p: Som 15. og 16. p
Gentag disse 28 p, som danner 2 ”tern” i højden og 2
i bredden.
Krop
Slå 238 (258) 278 (298) 318 (338) m op med en tråd
af hver garnkvalitet på rundp 4,5 mm og strik mønster frem og tilbage, idet der på alle str. begyndes
med maske nr. 7 i diagrammet og ligeledes i forklaringen ovenfor (dvs. der startes med 2 r, ligesom der
sluttes med 2 r.)
Sæt en markør ved hver sidesøm efter 74 (84) 94
(94) 104 (114) m (blusens højre sidesøm) og igen
efter yderligere 120 (130) 140 (150) 160 (170) (blusens venstre sidesøm).
Den første og den sidste m strikke som ”lænkekant”,
dvs. m tages løs af i begyndelsen af p.
Strik 11 (11) 11 (14) 14 (14) cm lige op (slidsens
længde). Bryd garnet og sæt det til ved venstre sidesøm.
Strik nu rundt i mønster, idet der slås 2 m op over
slidsen, så mønsteret passer.
Når der er strikket 5½ (6) 6½ (7) 7½ (8) ”tern”
sluttes med 21. (28.) 7. (14.) 14. (28.) mønsterp.
Arbejdet måler ca. 23 (25,5) 27,5 (30) 32 (34) cm og
nu deles der til forstykke og ryg således:
Næste omg: Luk 9 m af, strik 102 (112) 122 (132)
142 (152) m i mønster, luk de næste 18 m af, 9 m på
hver side af sidesømsmarkøren (alle str.). Strik 102
(112) 122 (132) 142 (152) m på p efter aflukningen,
luk de sidste 9 m af.
Ryg
Strik frem og tilbage i mønster over ryggens 102
(112) 122 (132) 142 (152) m, idet den yderste m i
hver side er en kantmaske til søm.
Fortsæt lige op, til der er strikket 4 (4½) 5 (5½) 5½
(6) ”tern” (slut med 21. (7.) 21. (7.) 14. (28.) mønsterp). Ærmegabet måler ca. 18 (20) 23 (25) 25 (27)
cm.
Luk nu de midterste 28 (30) 34 (36) 38 (40) m af til
halsudskæring, og strik hver side færdig for sig.
Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 5 m, 2 m
og 1 m. Sæt de resterende 29 (33) 36 (40) 44 (48) m
på en maskeholder.
Strik den anden side færdig på samme måde, blot
spejlvendt.
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Forstykke
Strik som ryggen, til der er strikket 3½ (4) 4½ (5) 5
(5½) ”tern” (slut med mønsterp 14. (28.) 14. (28.)
7. (21.) mønsterp). Ærmegabet måler ca. 15,5 (17,5)
20 (22,5) 22,5 (25) cm.
Luk de midterste 28 (30) 34 (36) 38 (40) m af til
halsudskæring, og strik hver side færdig for sig.
Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 3 m, 2 m
og 1 m 3 gange. Strik lige op, til ærmegabet måler
som på ryggen og sæt de resterende 29 (33) 36 (40)
44 (48) m på maskeholder.
Strik den anden side færdig på samme måde, blot
spejlvendt.
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Strik skulderens m sammen (vr mod vr) eller sy m
sammen med maskesting fra retten.
Ærmer
Strik m op med strømpep langs det lodrette stykke af
ærmegabet sådan: Strik 10 m op for hver ”tern”, i alt
90 (100) 110 (120) 120 (130) m.( Benyt rundp 4,5
mm, 80 eller 100 cm, hvis der bruges magic loop ved
rundstrikning af ærmet senere).
Strik mønster frem og tilbage, så ternene passer med
de modsvarende på kroppen. Der strikkes altså rib
over rib og vandrette riller over vandrette riller, idet
ternmønstrene på ærmet ligger er vinkelret på blusens ternmønstre.
Tag 1 m ind i begyndelsen (O-indt) og i slutningen (2
r sm) af hver 6. p. Når der er strikket 14 p frem og
tilbage (svarende til 1 ”tern”) fortsættes rundt. Sæt
en markør ved omgangsstart og fortsæt indtagningerne på hver 6. (6.) 5. (5.) 5. (5.) omg sådan: 2 r sm.
strik til der er to m tilbage på omg, 1 O-indt. Tag ind i
alt 18 (21) 24 (27) 27 (29) gange (= 54 (58) 62 (66)
66 (72) m tilbage).
Når ærmet måler ca. 44 (46) 48 (40 (52 (53) cm fra
opstrikning af m i ærmegabet lukkes alle m af.
Strik det andet ærme på samme måde.
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Side 3
Montering
Sy det øverste stykke på ærmet fast til ærmegabets aflukkede m med madrassting fra retsiden af
arb. (Det er stykket, hvor ærmet er strikket frem og
tilbage).
Halskant
Strik m op rundt i halsudskæringen med en tråd af
hver garnkvalitet rundp 4,5: 9 m langs hver ”tern” og
1 m op for hver 2 p langs det skrå/lodrette stykke i
halsudskæringen i begge sider. Strik 5 (5) 5 (6) 6 (6)
omg glatstrik fra retsiden af arb og luk af. Lad kanten
rulle.
Sy lynlåsen fast bag slidsen med sytråd i garnets
farve. Hold slidsens kant lidt til, så det strikkede ikke
flaner. Sy lynlåsens stofkanter fast på bagsiden med
små kastesting.
Damp arbejdets sømme ganske forsigtigt og skyl arbejdet op i lunkent vand med uldvaskemiddel. Centrifuger let og lad tørre liggende.
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