Flint

- en klassisk herresweater med mønsterstrik

Design: Hanne Rimmen
Flint er en klassisk herresweater med mønsterstrik i et nyt, nordisk design. Modellen er
på én gang helt enkelt og klassisk og samtidig
meget nutidigt i farver og pasform.
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Materialer
Bundf: 250 (300) 350 (400) 450 g Pernilla fra Filcolana i farve 818 (Fisherman Blue)
Primær mønsterf: 200 (250) 300 (350) 400 g Pernilla
fra Filcolana i farve 977 (Marzipan)
Sekundær mønsterf: 50 g (alle str) Pernilla fra Filcolana i farve 973 (Nougat)
Rundpind 3,5 mm, 40 cm.
Rundpind 3,5 mm og 4 mm, 80 cm.
Strømpepinde eller ærmepind 3,5 mm og 4 mm
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
S (M) L (XL) XXL
Mål
Passer til brystvidde: 90-96 (97 -98) 99 -108 (109120) 121-128 cm
Overvidde: 100 (106) 114 (126) 134 cm
Ærmelængde: 50 cm (alle str)
Længde til ærmegab: 42 (45) 45 (46) 47 cm
Strikkefasthed
24 m X 26 p i glatstrikning på 4 mm = 10 x 10 cm
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): Tag 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over den netop strikkede maske.
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Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op. Først strikkes krop
og ærmer, hvorefter de samles til bærestykket med
raglanindtagninger. Der afsluttes med en ribkant i
halsen
Ønsker du at forlænge kroppen eller ærmerne på din
sweater, skal du øge med de ønskede antal cm i det
glatstrikket stykke i bundfarven, inden du begynder
at strikke efter mønsterdiagram l.
Krop
Slå 240 (256) 272 (304) 320 m op på rundp 3,5 mm
med bundf, og strik 6 cm rib 2 r og 2 vr således: Strik
8 omg med bundf, 3 omg med sekundær mønsterf og
8 omg med bundf.
Placér en maskemarkør i hver side = 2 x 120 (2 x
128) 2 x 136 (2 x 152) 2 x 160 m på for- og bagstykke.
Skift til rundpind 4 mm, og fortsæt i glatstrikning
med bundf. Strik 0,5 (3,5) 3,5 (4,5) 5,5 cm og skift til
mønsterstrik efter Diagram I.
Når arbejdet måler ca. 42 (45) 45 (46) 47 cm lukkes
der af for 15 m i hver side af arbejdet (du skal forskyde aflukningen for at få mønstret til at passe). Se
diagram II = 2 x 105 (2 x 113) 2 x 121 (2 x 137) 2 x
145 m på henholdsvis for- og bagstykke.
OBS! Vær opmærksom på, at du lukker masker af på
den samme vandrette mønsterrække i diagrammet,
på både ærmer og for- og bagstykke, for at få symmetri i mønstret, når du laver raglanindtagningerne
på bærestykket.
Lad arbejdet hvile.

Side 2
Ærmer
Slå 56 (56) 56 (64) 64 m op på strømpepinde 3,5
mm med bundf, og strik 6 cm rib, 2 r og 2 vr således:
Strik 8 omg med bundf, 3 omg med sekundær mønsterf, og 8 omg med bundf.
Sæt en maskemarkør midt under ærmet ved omg
start.
Udt på ærmet skal ligge henholdsvis efter den 1. m
på omg, og før den sidste m på omg.
Skift til strømpep 4 mm, og fortsæt i glatstrik med
bundf. Tag ud på hver 6. omg 16 gange (6. omg 16
gange) 6. omg 16 gange (5. omg 20 gange) 5. omg
20 gange. Samtidig, når ærmet måler 16 cm (inkl.
ribben) skift til mønsterstrik efter Diagram l.
Du har nu i alt 88 (88) 88 (104) 104 m på pinden.
Strik til ærmet måler 50 cm.
Luk af for 15 m på undersiden af ærmet. Se Diagram
ll (du skal forskyde denne aflukning for at få mønstret
til at passe).
Strik et til ærme på samme måde.
Bærestykket
Saml ærmerne og kroppen og sæt en maskemarkør
hvor ærmerne samles med for- og bagstykke, 4 markører i alt. Du har nu 356 (372) 388 (452) 468 m på
pinden.
Fortsæt efter diagram l og strik 2 omg, inden du
begynder på raglanindtagningerne på følgende måde:
1. omg begynder på ryggen hvor venstre ærme er sat
sammen med ryggen.
Tag ind til raglan på hver 2. omg således: *1 r, 2 r
sm, strik mønster til 3 m før næste mærke, 1 r, oindt*, gentag fra * til * yderligere 3 gange. De 2 masker på hver sin side af hver markør danner raglanstolpen. Disse m strikkes i bundf undtagen på den
omg i mønsterrapporten hvor der en gennemgående
stribe i mønsterf. Her strikkes der med mønsterf hele
omg. Strik 30 (32) 33 (40) 42 omg med raglan-indt i
alt. Der er nu 116 (116) 124 (132) 132 m på pinden.
Skift til rundp 3,5 mm og strik 6 cm rib, 2 r og 2 vr
således: Strik 8 omg med bundf, 3 med sekundær
mønsterf, og 8 omg med bundf.
Luk af i rib.
Montering
Sy trøjen sammen under ærmerne. Hæft alle ender.
Skyl arbejdet op, centrifuger let og lad sweateren
tørre liggende.
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