Rav

- en myk og feminin cardigan

Design: Hanne Rimmen
Rav er en myk og feminin cardigan med en
søt ranke av liljer på det runde bærestykke.
Liljen symboliserer skjønnhet og er en metafor for ”den elskede”. Ved første øyekast ser
blomsterranken hvit ut, men den er faktisk
veldig, veldig sart rosa. Både den søte ravfargede bunnen og mønsterfargen kommer
frem ved å blande to forskjellige farger av vår
kid silk mohair Tilia.
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Materialer
Bunnfarge:
125 (150) 175 (200) g i Tilia fra Filcolana i farge 136
(Mustard)
og 125 (150) 175 (200) g i Tilia fra Filcolana i farge
354 (Light Truffle)
Mønsterfarge:
25 (25) 25 (50) g i Tilia fra Filcolana i farge 101 (Natural White)
og 25 (25) 25 (50) g i Tilia fra Filcolana i farge 321
(Sakura)
- de to farger Tilia strikkes sammen i både bunnfargen og mønsterfargen
8 (8) 8 (10) knapper, 1,8 cm diameter
Rundpinne 3 mm, 40 cm
Rundpinne 3 mm og 3,5 mm, 80/100 cm
Strømpepinne 3 mm og 3,5 mm
Maskemarkører eller tråd i kontrastfarge
Størrelser
(S) M (L) XL
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Mål
Passer til brystvidde: 80-86 (86-94) 94-102 (102108) cm
Overvidde: 90 (98) 106 (112) cm
Ermelengde: 45 (46) 47 (47) cm
Hel lengde: 54 (57) 59 (61) cm
Lengde til ermehulll: 28 (30) 31 (32) cm
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Strikkefasthet
23 m og 28 p i mønster og glattstrikk på p 3,5 mm
med to tråder Tilia = 10 x 10 cm
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Spesielle forkortelser
Økn (økning): Løft tråden mellom 2 m opp bakfra og
strikk den vridd rett.
Vridd: Strikk masken gjennom bakerste maskeledd.
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Spesielle teknikker
Vendemasker (German Short Rows): Strikk til det
sted der hvor du skal vende. Snu arbeidet og ta 1.
maske vrang løst av med garnet foran masken (mot
deg selv). Før garnet over høyre pinne og ned bak
arbeidet (eller vekk fra deg selv) og trekk i garnet
så blir en ”en dobbelmaske”. Strikk videre. På neste
pinne strikkes den doble masken som én maske, henholdsvis i rett eller vrang som arbeidet viser.
Knapphull: 1 kast, strikk neste maske rett, flytt
deretter den nettopp strikkede m tilbake på venstre
pinne og strikk de første 2 masker vridd rett sammen,
dvs. igjennom de bakerste maskeleddene.
Arbeidsflyt
Cardiganen strikkes rundt, ovenfra og ned og klippes
opp til sist. Det legges opp til belegg/innbrettkant og
klippemasker etter ribbkanten på halsen. Når bærestykket er strikket, fordeles maskene til ermer og bol.
Bolen strikkes til passende lengde og felles av. Deretter strikkes ermene. Til sist sys og klippes cardiganen
opp midt foran. Belegg/innbrettkanten monteres. Det
strikkes opp masker og strikkes knappestolper i ribb
på begge forstykker.
Les dette før du begynner
Cardiganen er strikket i to tråder Tilia både i bunnfarge og mønsterfarge. Vær oppmerksom på at det
er to strikkefastheter på hhv. glattstrikk og mønsterstrikk. Modellen har vendepinner på bærestykket for
å forhøye nakken og lage en bedre passform.
Bærestykke
Legg opp 109 (115) 121 (127) m til halskant på p 3
mm i bunnfarge (to tråder Tilia).
Strikk frem og tilbake i ribb hvor første og siste m er
kantmasker som strikkes r på alle pinner:
1. p (retten): 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, avslutt
med 1 vr, 1 r.
2. p: 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til * p ut.
Strikk 1. og 2. totalt 6 ganger (= 12 p i alt).
Bytt til p 3,5 mm.
Strikk nå vendepinner for å forhøye nakken slik:
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siste ma på omg

Mønsterrapport
gjenta

Bunnfarge
Mønsterfarge
Økn
Mønsterrapport
Masken eksisterer ikke
hopp over dette feltet
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1. vendep (retten): Strikk 62 (65) 68 (71) r, snu
(se teknikk i starten av oppskriften).
2. vendep (vrangen): Strikk 15 vr, snu.
3. vendep: Strikk r til 10 m etter siste vending fra
retten, snu.
4. vendep: Strikk vr til 10 m etter siste vending fra
vrangen, snu.
Strikk 3. og 4. vendp ytterligere 3 ganger.
Siste vendep (retten): Strikk r p ut.
Del de to trådene og legg løst opp 22 m med kryssopplegg i forlengelse av m på p til klippemasker og
belegg/innbrettkant. Disse 22 m strikkes slik på alle
omg: 8 vr (beleggmasker), 6 r (klippemasker), 8 vr
beleggmasker).
Sett inn en markør på hver side av disse nye m og
sett sammen arbeidet til en omg.
På de omg hvor det strikkes mønsterstrikk på bærestykket, strikkes ikke disse 22 m med mønster.
I stedet strikkes de med alle 4 trådene med garn,
dvs. både med bunnfargen og mønsterfargen. Vær
oppmerksom på at disse 22 m ikke telles med i det
angitte maskeantallet nedenfor.
Vær også oppmerksom på at 1 m før og etter disse
22 m fortsatt strikkes som kantmasker (som strikkes
r i bunnfarge på alle omg) og derfor heller ikke strikkes med i mønsteret.
Strikk nå rundt i bunnfargen, samtidig som det økes
15 (17) 23 (27) m jevnt fordelt på neste omg (OBS:
Ikke over de 22 nye m) = 124 (134) 144 (154) m.
Strikk 3 omg glattstrikk.
Strikk alle p av diagrammet.
Der er nå 297 (321) 345 (369) m på pinnen.
Strikk rundt i glattstrikk til bærestykket måler 26 (27)
28 (29) cm.
Del m til bol og ermer på neste omg slik: Strikk 1 r
(kantmaske), 40 (44) 50 (54) r (høyre forstykke),
sett de neste 64 (68) 68 (72) m på en maskeholder (høyre erme), legg opp 10 (12) 12 (12) nye m
i forlengelse av m på p, strikk 87 (95) 107 (115) r
(bakstykke), sett de neste 64 (68) 68 (72) m på en
maskeholder (venstre erme), legg opp 10 (12) 12
(12) nye m i forlengelse av m på p, strikk 40 (44) 50
(54) r (venstre forstykke), 1 r (kantmaske), strikk
belegg- og klippemaskene.
Bol
Strikk rundt i glattstrikk over bolens 189 (209) 233
(249) m til arbeidet måler ca. 20 (22) 24 (24) cm fra
der hvor m ble delt - eller ønsket lengde før ribb.
Fell av de av 22 belegg- og klippemasker mellom
markørene.
Bytt til p 3 mm og strikk frem og tilbake.
Strikk 8 cm ribb som i starten av arbeidet.
Fell løst av i ribb.
Ermer
Sett ermets 64 (68) 68 (72) m på strømpep 3,5 mm
(eller bruk en lang rundpinne og Magic Loop teknik-
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ken). Strikk opp 10 (12) 12 (12) m i de maskene
som ble lagt opp under ermet. Det er nå 74 (80) 80
(84) m på pinnen.
Sett inn en markør midt i de oppstrikkede m under
ermet ved starten av omg.
Felleomg: 1 r, 2 r sm, strikk r til 3 m før markøren, 2
vridd r sm, 1 r.
Fell slik på hver 8.(8.) 8. (8) omg totalt 8 (9) 9 (9)
ganger. Det er nå 58 (62) 62 (66) m på pinnen.
Strikk videre ned i glattstrikk til ermet måler 37 (38)
39 (39) cm – eller ønsket lengde før ribb.
Bytt til p 3 mm og strikk 8 cm ribb (1 r, 1 vr).
Fell av i ribb.
Strikk et tilsvarende erme.
Knappestolper
Kantene strikkes på arbeidet før forstykket klippes
opp.
Venstre knappestolpe (med knapper): Strikk opp m
fra retten i kantmasken på venstre forstykke (før de
22 m som ble lagt opp) på p 3 mm med bunnfargen.
Start øverst ved halskantens ribb og strikk opp 8 m
for hver 9 p. Det totale antall m skal være ulikt (oddetall).
Strikk frem og tilbake i ribb slik:
1. p (vrangen): 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *
pinnen ut.
2. p (retten): 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til * pinnen ut.
Strikk 1. og 2. p totalt 5 ganger. Strikk 1. p enda én
gang.
Fell av i ribb fra retten.
Høyre knappestolpe (med knapphull): Strikk opp m
fra retten i kantmasken på høyre forstykke på p 3
mm med bunnfargen. Start nederst ved ribben og
strikk opp samme antall m som på venstre side.
Strikk 5 p frem og tilbake i ribb på samme måte som
på venstre sid. På 6. p strikkes knapphull.
Knapphullene plasseres på følgende måte: 1. og siste
knapphull strikkes 6 m fra topp og bunn. De øvrige 6
(6) 8 (8) knapphullene plasseres jevnt fordelt imellom
disse.
På 6. p (retten) strikkes knapphullene på følgende
måte: 1 kast, strikk 1 r, sett m tilbake på venstre p
og strikk 2 vridd r sm.
Montering
Fest alle løse tråder. Sy to ganger med sikksakk på
maskin i 2. og 4. klippemaske (de midterste 6 av de
22 m). Klipp og damp belegget inn på baksiden av
arbeidet og sy dem fast.
OBS! det kan være en fordel å sy inn en tråkletråd i
en kontrastfarge i den rekken av masker på høyre og
venstre forstykke, hvor belegget skal sys fast, for å
oppnå en korrekt montering.
Vask jakken etter vaskeanvisningene på garnet, sentrifuger lett og la den tørke liggende flatt.
trifuger let og lad sweateren tørre liggende.
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