Holmen

- en smuk, enkel sweater

Design: Hanne Rimmen
Denne klassiske sweater er inspireret af det
på en gang smukke, upolerede og hippe sted:
Holmen i København.
3. udgave - august 2020 © Filcolana A/S
Materialer
Bundfarve: 250 (250) 300 (350) 400 (450) 450 g
Pernilla fra Filcolana i fv. 957 (Very Light Grey)
og 125 (125) 125 (150) 175 (200) 200 g Tilia fra
Filcolana i fv. 101 (Natural White)
Kontrastfarve: 25 (25) 25 (50) 50 (50) 50 g Tilia fra
Filcolana i fv. 331 (Steel)
Rundpind 4,5 mm, 40 og 80 eller 100 cm
Rundpind 5 mm, 80 eller 100 cm
Strømpepinde 4,5 mm og 5 mm
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
XS (S) M (L) XL (XXL)
Mål
Passer til brystvidde: 75-80 (80-88) 89-96 (97-104)
105-110 (111-118) cm
Overvidde: 89 (96) 103 (115) 124 (138) cm
Ærmelængde: 44 (45) 45 (47) 47 (48) cm
Krop, længde til ærmegab: 36 (36) 38 (40) 40 (42)
cm
Strikkefasthed
17 m x 28 p i glatstrikning på p 5 mm med 1 tråd af
hver kvalitet = 10 x 10 cm
Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken op mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet ret.
dr r: Dejet ret. Strik ret i maskens bagerste ben.
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Side 2

Særlige strikketeknikker
Biser: Strik 5 omg glatstrik, brug derefter en ekstra
rundpind og saml m op langs arbejdets vrangside ved
at stikke pinden ind under de opadvendte løkker på
sidste omg strikket med bundfarven.
Vend arbejder tilbage til retsiden og fold bisen, således at pinden med arbejdets oprindelige masker og
pinden med de opsamlede masker ligger parallelt.
Strik de to sæt masker sammen to og to omgangen
rundt.
Vendemasker (German Short Rows): Strik til det sted
hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. vr.
løst af med garnet foran masken (mod dig selv). Før
garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller væk
fra dig selv) og træk i garnet så der opstår ”en dobbeltmaske”. Strik videre. På næste pind strikkes den
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang som
arb. viser).
Arbejdsgang
Sweateren strikke oppefra og ned. Først strikkes bærestykket, som derefter deles til krop og ærmer. Maskerne til ærmerne sættes på en tråd og hviler mens
kroppen strikkes til den passende længde og lukkes
af. Derefter strikke ærmerne.
Læs inden du begynder
Designet har indtagninger til talje for at give modellen
en tilpasset og smuk pasform til kvinder. Ønsker du
ikke at lave talje i din sweater, strikkes der bare lige
ned til den ønskede længde og afsluttes med ribkant.
Krop
Slå 78 (82) 84 (88) 88 (98) m op med to tråde Tilia i
kontrastfarven på rundp 4,5 mm. Saml til en omg og
sæt en markering for omg’s begyndelse.
Strik 4 omg glatstrik til rullekant. Skift til én tråd
Pernilla og en tråd Tilia i bundfarven og strik 14 omg
drejet rib (1 dr r, 1 vr).
Strik nu en bise (se forklaring øverst i opskriften) i to
tråde Tilia i kontrastfarven.
Skift til rundp 5 mm og en tråd Tilia og en tråd Pernilla i bundfarven. Strik 1 omg glatstrik.
Forhøj nu nakken ved at strikke vendepinde for en
bedre pasform således:
1. vendepind (retsiden): Strik 7 r, vend.
2. vendepind (vrangsiden): Strik 14 vr, vend.
3. vendepind: Strik r til 8 m efter sidste vending på
retsiden, vend.
4. vendepind: Strik vr til 8 m efter sidste vending på
vrangsiden, vend.
Strik 3. og 4. vendepind yderligere 2 (2) 2 (3) 3 (3)
gange.
Sidste pind: Strik r til omg’s begyndelse.
Tag ud til 84 (90) 96 (105) 111 (120) m jævnt fordelt
over næste omg.
Strik 3 omg r.
Næste omg: *3 r, 1 udt, gentag fra * til * omg rundt
= 112 (120) 128 (140) 148 (160) m.
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Strik 6 omg r.
Næste omg: *4 r, 1 udt, gentag fra * til * omg rundt
= 140 (150) 160 (175) 185 (200) m.
Strik 6 omg r.
Næste omg: *5 r, 1 udt, gentag fra * til * omg rundt
= 168 (180)192 (210) 222 (240) m.
Strik 8 omg r.
Næste omg: *6 r, 1 udt, gentag fra * til * omg rundt
= 196 (210) 224 (245) 259 (280) m.
Strik 10 omg r.
Næste omg: *7 r, 1 udt, gentag fra * til * omg rundt
= 224 (240) 256 (280) 296 (320) m.
Stik herefter 16 (18) 22 (26) 30 (32) omg r.
Del arbejdet til krop og ærmer på næste omg: Strik
34 (36) 39 (43) 47 (52) r (halv ryg), sæt de næste
44 (48) 50 (54) 54 (58) m på en tråd (ærme), slå 8
(10) 10 (12) 12 (14) nye m op i forlængelse af m på
pinden, strik 68 (72) 78 (86) 94 (104) r (forstykke),
sæt de næste 44 (48) 50 (54) 54 (58) m på en tråd
(ærme), slå 8 (10) 10 (12) 12 (14) nye m op i forlængelse af m på pinden, 34 (36) 39 (43) 47 (52) r
(halv ryg).
Der er nu 152 (164) 176 (196) 212 (236) m på pinden til kroppen.
Sæt en maskemarkør i midten af de nyopslåede m
under hvert ærme.
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Ønsker du at strikke taljering i din sweater skal du nu
gøre følgende:
Strik 2 (2) 3 (4) 4 (4) cm glatstrik.
Tag ind på hver side af de 2 m på hver side af maskemarkørerne i siderne (4 m i alt pr. omg).
Tag ind 3 gange i alt med 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm imellem.
Strik 4 (5) 5 (6) 6 (6) cm lige ned i glatstrik.
Tag ud 3 gange i alt på hver side af de 2 m på hver
side af maskemarkørerne i siderne (4 m i alt pr. omg)
med samme interval.

Side 3
Montering
Hæft alle ender. Vask trøjen efter vaskeanvisningerne
på garnet, centrifuger let og lad sweateren tørre liggende.

Ønsker du ikke taljering i din sweater strikker du lige
ned.
Strik herefter lige ned i glatstrik til arbejdet måler ca.
31 (32) 32 (34) 36 (37) cm eller den ønsket længde
inden rib.
Skift til rundp 4,5 mm og strik en bise med 2 tråde
Tilia i kontrastfarven som på bærestykket. Skift til en
tråd Pernilla og en tråd Tilia i bundfarven og strik 12
omg drejet rib (1 dr r, 1 vr).
Skift til 2 tråde Tilia i kontrastfarven og 4 omg glatstrik til rullekant.
Luk løst af.
Ærmer
Sæt m til ærmet over på strømpep 5 mm (eller strik
evt. på rundp med Magic loop-teknikken). Strik 8 (10)
10 (12) 12 (14) m op til under ærmet med en tråd
Pernilla og en tråd Tilia i bundfarven, ved at strikke
ned i de opslåede ærmemasker på kroppen. Der er nu
52 (58) 60 (66) 66 (70) m på pinden.
Sæt en maskemarkør i midten af de 8 (10) 10 (12)
12 (14) m på ærmets underside for at omg’s begyndelse.
Strik 10 cm glatstrik.
Indtagningsomg: 1 r, 2 r sm, strik r til de sidste 3 m
på omg, 2 r sm ,1 r.
Strik en indtagningsomg på hver 12. (12.) 12. (10.)
10. (10.) omg 4 (5) 5 (6) 6 (7) gange i alt = 44 (48)
50 (54) 54 (56) m.
Strik lige ned i glatstrik til ærmet måler 41 (42) 42
(44) 44 (45) cm.
Ønsker du at ændre ærmelængden, skal længden
reguleres her, inden du strikker ribborten.
Skift til p 4,5 mm.
Strik en bise med to tråde Tilia i kontrastfarven.
Skift til en tråd Pernilla og en tråd Tilia i bundfarven
og strik 14 omg drejet rib (1 dr r, 1 vr).
Skift til 2 tråde Tilia i kontrastfarven og strik 4 omg
glatstrik til rullekant.
Luk løst af.
Ærmet måler nu 49 (50) 50 (52) 52 (53) cm. Strik
det andet ærme magen til.
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