OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952

Jingle Bells

Design: Hanne Rimmen

1. udgave - august 2022 © filcolana
#FilcolanaJingleBells

“Jingle Bells” er en af de mest kendte amerikanske julesange. Skrevet af organist James Lord
Pierpont helt tilbage i 1857 og oprindelig sunget af børnekor rundt om i kirkerne. På dansk
kom den kendte julesang til at hedde Bjældeklang, da den blev oversat at Otto Leisner i 1947.
STØRRELSER
4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl)
12 år/152 cl
MÅL
Passer til overvidde: 56-60 (60-66) 66-70 (70-74)
74-78 cm
Overvidde: 64 (70) 74 (78) 82 cm
Hel længde (målt midt bag): 40 (43) 46 (48) 50 cm
Ærmelængde: 28 (30) (32) 34 (36) cm

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farve A:
150 (200) 200 (250) 250 g Pernilla farve 977
(Marzipan) og
75 (100) 100 (125) 125 g Alva farve 101
(Natural White)
Farve B:
50 g Pernilla farve 346 (Thuja) og
25 g Alva farve 147 (Hunter Green)

STRIKKEFASTHED
22 masker og 30 pinde i glatstrik på pind 3,5 mm
= 10 x 10 cm
Strikkeprøven er målt efter vask.

Hver farve strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt
sammen.

Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere masker
på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre
masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde.
Vær opmærksom på, at strikkefastheden skal være den
samme på både ensfarvet strik og mønsterstrik for at
opnå det ønskede resultat.

Rundpind 3 og 3,5 mm, 80 cm.
Strømpepinde 3 og 3,5 mm (kan undlades hvis der
strikkes med magic loop)
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Garnrester i forskellige farver, i sammenlignelig
kvalitet, til broderi.

2 Maskemarkører
2 Maskeholdere
filcolana.dk

Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER
v-udt (venstrevendt udtagning)
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft lænken op på pinden og strik den drejet ret.
o-indt
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over.
SÆRLIGE TEKNIKKER
Vendemaske
Tag 1. maske vrang løs af med garnet foran masken
(mod dig selv), Før garnet over højre pind og ned bag
arbejdet (væk fra dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en dobbeltmaske”. Strik videre ifølge opskriftens
anvisninger. Når der strikkes hen over dobbeltmasken,
strikkes denne som én maske.
Denne teknik kaldes German Short Rows.
BRODERI
Der er broderet Franske knuder (se nedenfor) på nogle
af juletræerne i bærestykket. Til disse er anvendt rester
af forskelligt farvet garn, i tykkelse svarende til det garn
trøjen er strikket i.
De franske knuder er placeret tilfældigt på ”grangrenene” og kan naturligvis undværes.

Arbejdsgang
Blusen strikkes oppefra og ned, med 1 tråd af hver
kvalitet holdt sammen.
Der begyndes med vendepinde i nakken, hvorefter
resten af bærestykket strikkes ifølge diagram.
Derefter deles arbejdet til krop og ærmer og delene
strikkes færdige hver for sig.
Kroppen strikkes færdig og lukkes af med Italiensk
aflukning. Herefter strikkes ærmerne der afsluttes
ribkant og Italiensk aflukning.
Der strikkes masker op til halskanten, der stikkes i rib
og afsluttes med Italiensk aflukning.
Til sidst broderes der pynt på juletræerne med
broderi-stinget Franske knuder.
DIAGRAM
Se side 5.

Stjernemotivet øverst på enkelte af juletræerne er skabt
med fire Franske knuder der er placeret i et kryds over
juletræet, se diagram A.
Franske knuder
Stik nålen op gennem blusen, hvor knuden skal sys,
og hold tråden nede med venstre tommelfinger. Vær
opmærksom på at du ikke stikker nålen op midt i en
maske, hvor tråden ikke kan få fat, men at du stikker
nålen igennem selve garnet på masken. Sno tråden 2
eller flere gange om nålen, alt afhængigt af, hvor stor
knuden skal være. Hold tråden nede, mens du drejer
nålen rundt, så den kommer tilbage til udgangspositionen.
Stik nålen ned tæt ved siden af det punkt, hvor den først
blev stukket op, og træk den igennem til vrangsiden.
Stram knuden til om nålen, og hold den samtidig nede,
mens nål og tråd strækkes igennem det strikkede. Stik
nålen op, hvor den næste knude skal være eller hæft
knuden.
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Opskrift

Vendepindene er nu færdigstrikket.
På næste omgang tages der 5 (0) 5 (0) 5 masker ud
jævnt fordelt = 95 (100) 105 (110) 115 masker.

BÆRESTYKKE
Slå 90 (100) 100 (110) 110 masker op på rundpind
3,5 mm med farve A og 1 tråd af hver kvalitet holdt
sammen.
Saml omgangen og indsæt en omgangsmarkør.

Der fortsættes rundt i omgange, således:
Strik 38 omgange med mønster og udtagninger ifølge
diagram A = 228 (240) 252 (264) 276 masker.

Strik 1 omgang glatstrik.

Nu deles arbejdet i krop og ærmer, og delene strikkes
færdig hver for sig, således:
Næste omg: Strik 32 (35) 37 (39) 41 r (højre side af
ryg), del trådene og slå 10 (10) 12 (12) 14 nye m op
med almindelig krydsopslagning, og indsæt en markør
i midten af de nye m, sæt de næste 50 (50) 52 (54)56
m (højre ærme) på en maskeholder eller maskesnor,
strik 64 (70) 74 (78) 82 r (forstykke), del trådene og
slå 10 (10) 12 (12) 14) nye m op og indsæt en
omgangsmarkør i midten af de nye masker, sæt de
næste 50 (50) 52 (54) 56 m (venstre ærme) på en
maskeholder, strik 32 (35) 37 (39) 41 r (venstre side
af ryg) = 148 (160) 172 (180) 192 masker.

Strik vendepinde frem og tilbage for at forhøje nakken
således (læs afsnittet under særlige teknikker):
1. vendepind (retsiden): Strik 6 r, vend.
2. vendepind (vrangsiden): 1 vendemaske, 11 vr,
vend.
3. vendepind: 1 vendemaske, strik ret til og med
vende-masken på forrige pind, strik 8 r, vend.
4. vendepind: 1 vendemaske, strik vr til og med
vendemasken på forrige pind, strik 8 vr, vend.
Gentag 3. og 4. vendepind yderligere 3 (4) 4 (4) 4
gange.
Sidste vendepind (retsiden): 1 vendemaske, strik ret
til omgangsmarkøren.
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Strik 4 (6) 8 (11) 13 omgange glatstrik.

Omgangen begynder herefter ved sidemarkøren under
venstre ærme.
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Strik glatstrik, til kroppen måler 17 (18) 21 (22) 23
cm fra ærmegabet.
Sæt farve B til arbejdet og strik ifølge diagram B.
Bryd farve B og fortsæt udelukkende med farve A.
Skift til rundpind 3 mm.
Strik 1 omgang ret.
Rib
Strik 5 cm rib (1 r, 1 vr).

3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på
bagsiden.
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret
og tag m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre,
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr
og tag m af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang) maske tilbage
påvenstre p.
Afslutning:
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre,
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.
ÆRMER
Sæt ærmets 50 (50) 52 (54) 56 masker tilbage på pind
3,5 mm.
Sæt farve A til retsiden af ærmegabet og strik 5 (5) 6
(6) 7) masker op fra midten af ærmegabet og frem til
de hvilende masker. Strik de hvilende masker ret og
strik 5 (5) 6 (6) 7 masker op frem til midten af ærmegabet og indsæt en omgangsmarkør = 60 (60) 64 (66)
70 masker.
Strik 14 omgange glatstrik.
Næste omg (indtagningsomg): Strik 1 r, 2 r sm, strik
r til de sidste 3 m, o-indt, 1 r.
Gentag denne indtagningsomgang på hver 7. (8.) 9.
(9.) 8. omgang i alt 7 (7) 7 (7) 9 gange.
Der er nu 46 (46) 50 (52) 52 masker på pinden.
Fortsæt lige ned i glatstrik, til ærmet måler 22 (24) 26
(28) 30 cm fra ærmegabet.
Sæt farve B til arbejdet og strik ifølge diagram B.
Bryd farve B og fortsæt udelukkende med farve A.
Skift til pind 3 mm.

Luk af med Italiensk aflukning, således:
Bryd garnet med en længde, der er ca 3 gange ribkantens omkreds, og luk af med italiensk aflukning
således: Tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle
strikkes vr, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud
på forsiden.
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Strik 1 omgang ret.
Rib
Strik 5 cm rib (1 r, 1 vr).
Luk af med Italiensk aflukning som på kroppen.
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HALSKANT
Med pind 3 mm og farve A strikkes der masker op langs
retsiden af halsåbningen, således:
Begynd midt bag og strik 90 (100) 100 (110) 110
masker op jævnt fordelt hele vejen rundt.
Saml omgangen og indsæt en omgangsmarkør.
Strik 1 omgang glatstrik.
Strik herefter rib (1 r, 1 vr) til halskanten måler 4 cm.

MONTERING
Hæft ender.
Vask trøjen ifølge anvisningerne på banderolen.
Lad trøjen tørre liggende fladt på et håndklæde.
DIAGRAM
Diagrammet læses fra bunden og op, fra højre mod
venstre på alle omgange.

Luk af med italiensk aflukning som på kroppen.

Diagram A

Diagram B

Farve A
Farve B
v-udt
Fransk knude
Gentag
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