Vigga - en pigesweater med rundt bærestykke
Design: Hanne Pjedsted
En fin sweater med rundt bærestykke strikket
i blød uld, Her er Vigga strikket i de blødeste
farver af varm rust, melon og soft pink; men
lav dem i lige de farver, som modtageren
drømmer om.
Sweateren er nem at strikke og stort set uden
montering efter endt strikning.
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Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana:
Bundfarven (rust, fv 803): 5 (6) 7 (8) ngl
Kontrastfarver (melon (fv 254) og soft pink (fv 226):
1 ngl af hver farve
Rundpind 3½ og 4 mm, 60 cm
Strømpepinde 3½ og 4 mm
Hæklenål 3½ mm
2 knapper
Størrelse
4 (6) 8/9 (11/12) år
Mål
Overvidde: 70 (75) 81 (86) cm
Hel længde: 40 (46) 53 (56) cm (ca.-mål, da
bærestykkets mønster er meget elastisk)
Ærmelængde: 30 (34) 37 (39) cm
Strikkefasthed
20 m i glatstrikning på p 4 mm = 10 cm.
Ryg og forstykke
Slå 140 (148) 160 (172) masker op med bundfarven
på rundpind 3½ mm og strik rundt i rib, 2 r, 2 vr, til
arb måler 3,5 (3,5) 4 (4,5) cm.
Skift til rundpind 4 mm og strik glat til arbejdet måler

24 (28) 32 (36) cm.
Sæt et mærke ved omgangens begyndelse og midt på
omgangen til ”sidesømme”.
Luk nu 4 masker af på hver side af hvert mærke til
ærmegab. Lad arbejdet hvile.
Ærmer
Slå 32 (36) 38 (40) masker op med bundfarven på
strømpepinde 3½ mm og strik rundt i rib, 2 r, 2 vr, til
arb måler 3,5 (3,5) 4 (4,5) cm (eller slå op på lige
pinde med to ekstra kantmasker til sammensyning og
strik frem og tilbage).
Skift til pinde 4 mm og glatstrik, idet der tages 1
maske ud i begyndelsen og i slutningen af omgangen.
Gentag denne udtagning på hver 6. omgang/pind i alt
10 (9) 10 (11) gange = 52 (54) 58 (62) masker (+
evt. 2 kantmasker ved strikning frem og tilbage).
Når ærmet måler 30 (34) 37 (39) cm (eller ønsket
længde) lukkes 4 masker af på hver side af
omgangens begyndelse (5 masker i hver side ved
strikning frem og tilbage). Lad ærmet hvile.
Strik det andet ærme på samme måde.
Bærestykke
Nu samles alle masker på rundpinden, idet ærmerne
sættes ind mellem ryg og forstykke = 212 (224) 244
(264) masker på pinden. Sæt en markør alle 4 steder
hvor ærmernes masker møder ryg og forstykke.
Strik rundt i glat og tag på 2. omgang 1 maske ind
lige før og lige efter markøren sådan:
Strik til 3 masker før markøren, 1 ret løs af, 1 ret,
træk den løse over. Strik til 2. maske efter markøren,
2 ret sammen.
Gentag ved alle 4 markører omgangen rundt = 8
masker taget ind.
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Gentag denne raglanindtagning på hver 2. omgang i
alt 3 (3) 4 (5) gange = 188 (200) 212 (224) m.
NB! På str. 4 og str. 8/9 år strikkes nu yderligere 1
omg med indtagninger, hvor der tages 1 maske ind i
hver side af både ryg og forstykke, men IKKE på
ærmer for at få mønsterbort til at ”gå op” = 184
(200) 208 (224) masker.
Strik to omgange vrang.
Strik nu mønsterborten efter diagrammet. Skift til
bundfarven og en omgang ret med indtagninger: *6
ret, 2 ret sammen* - gentag fra * til * omgangen
rundt = 161 (175) 182 (196) masker.
Strik 2 omgange vrang.
Fortsæt således: 4 omgange glat med melon og
derefter 1 omgang ret + 2 omgange vrang med soft
pink.
Skift igen til melon og strik glat med indtagninger på
første omgang: *5 ret, 2 ret sammen* - gentag fra *
til * omgangen rundt = 138 (150) 156 (168) masker.
Strik yderligere 2 omgange glat med melon.

Side 2
slutningen af pinden (uanset ribmønstret)
Strik i alt 4,5 (5) 5,5 (6) cm rib. Skift til soft pink og
luk maskerne af i rib med denne farve.
Montering
Hæft ender og sy ærmesømmene sammen, hvis de er
strikket frem og tilbage.
Sy sammen i ærmegabet under armen med
maskesting.
Langs den lille slidsåbning midt for hækles med soft
pink en række fastmasker med 2 trenser i højre
slidsside (som 4 luftmasker) til knaplukning.
Sy 2 små knapper i slidsåbningens venstre side ud for
trenserne.
Damp arbejdet let under et fugtigt klæde, eller skyl
det op med uldvaskemiddel og lad det liggetørre.

Diagram til lille isblomstmønster

Skift til bundfarven (rust) og strik 1 omgang ret + 2
omgange vrang, derefter 3 omgange glat i melon, så
igen 1 omgang ret + 2 omgange vrang med soft pink.
Skift igen til melon og indtagninger: * 4 ret, 2 ret
sammen * - gentag fra * til * omgangen rundt = 115
(125) 130 (140) masker).
Strik endnu en omgang melon, skift så til bundfarven
og strik 1 omgang ret, 2 omgange vrang.
NB: Resten af arbejdet indtil aflukning af kraven
strikkes med bundfarven.
Sæt nu en markør midt foran samt en markør mit på
hver skulder (lige over ærmernes midte), da der skal
strikkes vendinger for at gøre blusen højere i nakken
end i halsudskæringen midt for.
Bryd garnet og start midt for.
Luk en maske af midt for på højre forstykke og strik
glat over forstykkets masker, hen over højre
skulder/ærmes masker, ryggens masker og til 4
masker efter venstre skulders/ærmes markør. Vend,
slå om pinden og strik vrang tilbage til 4 masker efter
højre skulders markør. Vend, slå om og strik ret til 4
masker FØR forrige vending. Vend igen med et
omslag og strik vrang til 4 masker før forrige vending.
Vend således med 4 masker færre i hver side ved
hver vending i alt 3 gang i hver side (= 6 pinde glat
med vendinger).
Strik nu igen over alle masker, idet omslaget ved hver
vending strikkes sammen med den følgende maske.
Luk nu en maske midt for på venstre forstykke. Der
er 113 (123) 128 (138) masker på p.
På næste retsidepind strikkes indtagninger: *2 ret, 2
ret sammen* omgangen rundt = 84 (92) 96 (102)
masker.
Skift til pind 3½ mm og strik rib, 2 ret, 2 vrang, idet
de første to masker på hver pind tages løs af med
garnet foran pinden. Disse to masker strikkes ret i
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