Pompano - en drengetrøje
Design: Hanne Pjedsted
Skøn klassisk drengesweater med en fin
tweedeffekt forneden og ensfarvet foroven.
Tweedmønsteret er let at strikke og modellen
er strikket rundt med raglanærmer, så der er
et minimum af montering.
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Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana: 150 (150) 150 (200) g
lysegrå melange (farve nr. 954) og 50 (50) 100 (100)
g koks (farve nr. 956) samt en rest i kontrastfarve til
kanter, her mørk turkis (farve nr. 224).
Rundpind 3 mm (60 cm) og strømpep 3 mm (eller
rundp 3 mm, 100 cm (til rundstrik med magisk loop))
Markører eller kontrastfarvet tråd til markeringer
Størrelser
4 (6) 8 (10) år
Mål
Passer til brystvidde: 56 (58) 64 (68) cm
Overvidde: 63 (66) 72 (76) cm
Ærmelængde: 30 (34) 39 (42) cm
Hel længde: 40 (44) 48 (52) cm
Strikkefasthed
27 m og 38 p i glat på p 3 mm måler = 10 x 10 cm.(
Tweedmønster: 26 m på p 3 mm måler 10 cm i
bredden - en strikkeprøve kan strikkes på
strømpepinde over f.eks. 30 m).
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.
Dbl-O-indt (dobbelt overtræksindtagning: 2 r løs
af, 1 r, træk de to løse m over den netop strikkede =
2 m taget ind)
Tweedmønster:
Mønsteret er delbart med 6 og strikkes rundt.
1. omg, med mørk grå: r.
2. omg, med lys grå, vr.
3. Omg, med mørk grå: r.
4.-9. omg = 2. og 3. Omg, der gentages endnu
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3 gange (6 omg).
10. omg, med lys grå: *2 vr, 2 r, 2 vr*, gentag fra *
til * omg ud.
11. omg, med mørk grå: *2 r, 2 vr løs af med garnet
bag arb., 2 r*, gentag fra * til * omg ud.
12. omg, med lys grå: som 10. omg.
13.omg, med mørk grå, r.
14.-17. omg = 2. og 3. omg, der gentages i alt 2
gange (4 omg).
18.-20. omg: som 10.-12. omg.
Gentag fra 1.-20. omg.
Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt i ét stykke op til ærmegabet
og deles derefter til forstykke og ryg ved
ærmegabsaflukningen. Ærmerne strikkes og sættes
ind i ærmegabene, hvorefter raglanstykket strikkes
rundt i et stykke til aflukning ved halsudskæringen og
derefter frem og tilbage over resten af arb.
Krop
Slå 170 (180) 192 (204) m op på rundp 3 mm med
kontrastfarven og strik 3 omg retriller rundt (skiftevis
som 1 omg vr og 1 omg r, 1 omg vr).
Skift til de to grå nuancer og tweedmønster. Sæt et
mærke ved omgangens begyndelse (= højre
”sidesøm”) og efter 85 (90) 96 (102) m til markering
af venstre ”sidesøm”.
Fortsæt lige op i mønster til arb måler 24 (26) 29
(32) cm.
Skift til turkis, og strik 2 omg retriller (1 omg r, 1
omg vr). Skift derefter til lysegråt garn og glat. Strik i
alt 3 omg. Glat, idet der på første omg tages 6 (6) 8
(8) m ud, jævnt fordelt med 3 (3) 4 (4) m på for og 3
(3) 4 (4) m på bagstykket.( = i alt 176 (186) 200
(212) m.)
Arb deles nu i forstykke og ryg således:
Strik 80 (85) 90 (96) r, luk 8 (8) 10 (10) m af, 80
(85) 90 (96) r, luk 8 (8) 10 (10) m af.
Bryd garnet og strik ærmerne.
Ærmer
Slå 46 (48) 50 (52) m på med turkis garn på
strømpep 3 mm (eller rundp 3 mm, 100 cm hvis du
vil strikke ærmerne med magisk loop) og strik 3 omg
retriller som forneden på blusen. Sæt en mærketråd
ved omgangens begyndelse, og lad denne følge med
op.
Skift til lysegrå og glat, og strik rundt, idet der på
første omg strikkes 1 udt. lige efter 1. m og 1 udt.
lige før sidste m på omgangen (2 m taget ud).
Gentag denne udt på hver 8. omg i alt 14 (15) 17
(18) gange (= 74 (78) 84 (88) m).
Når ærmet måler 30 (34) 39 (42) cm lukkes 4 (4) 5
(5) m af på hver side af omgangsmarkeringen.
Sæt ærmets 66 (70) 74 (78) m ind i det ene
ærmegab.Strik det andet ærme på samme måde, og
sæt det ind i det andet ærmegab (= i alt 292 (310)
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Side 2
328 (348) m).
Raglanstykket
Start ved markeringen for ”omgangens begyndelse/
højre sidesøm” og strik glat med lysegråt garn rundt
over alle m. Sæt et mærke ved de 4 steder, hvor
ærmets m møder hhv. ryg og forstykke. Strik 2 omg
glat, og tag derefter ind til raglan sådan:
Strik til 3 m før omgangens begyndelse (dvs. før 1.
mærke), *1 dbl-O-indt, 3 r sm*. Gentag denne raglan
indtagning fra * til * ved de øvrige 3 mærker (der i
alt er taget 16 m ind). Gentag raglanindtagningen på
hver 4. omg i alt 3 (3) 4 (4) gange.
Del nu arb midt for på samme omg og umiddelbart
efter sidste raglanindtagning (på str. 6 år lukkes den
midterste m af!). Strik frem og tilbage i glat. Fortsæt
med raglanindtagninger på hver 4. p (på retsidep) og
tag samtidig ind i halsen på samme p sådan: 1 r, 3 r
sm, strik hen til de sidste 4 m, 1 dbl-O-indt, 1 r. (På
alle vrangsidep strikkes vr over alle m).
Fortsæt med både raglanindtagninger og indtagninger
ved halsen til alle m fra forstykket er ”brugt”, og luk
derefter 4 m af i begyndelsen af de næste p (ærmets
m) i alt 2 (3) 3 (4) gange i begge sider.
Lad de resterende m på ærmer og i nakken sidde på
p til halskant.
Halskant:
Strik med lysegråt garn m op i halsudskæringen
sådan: Start i bunden af V-udskæringen, og strik 3 m
op for hver 4 p langs udskæringen, samt 1 m op for
hver aflukket m øverst på ærmerne samt alle de m,
der stadig sidder på p (på ærmer og i nakken). Slå 1
ekstra m op i begyndelsen og i slutningen af p til
sømmerum. Strik rib (1 r, 1 vr) i alt 9 (9) 11 (11) p,
og skift til turkis og retriller (1. p skal være på
retsiden af arb). Strik i alt 2 p ret (strik gerne en lille
smule stramt), og luk alle m af på en gang.
Montering
Hæft alle ender. Sy sammen i ærmegabet med
maskesting. Læg halskantens korte sider over
hinanden midtfor, og sy dem fast til udskæringen med
madrassting.
Damp arb let eller vask det, og lad det tørre liggende.
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