Copenhagen Dreaming
Design: Katja Dyrberg
Sweateren indkapsler længslen efter at
komme hjem til ”mit København”. Til de fine
murstensfacader langs Nørrebrogade mod Den
Røde Plads. De feminine ærmer og den smukke raglan gør trøjen egnet til både hverdag og
fest.
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Materialer
Farve A: 400 (400)
vian Highland Wool
Farve B: 300 (300)
vian Highland Wool

450 (450) 500 (550) 600 g Perufra Filcolana i farve 256 (Tile)
350 (350) 400 (400) 450 g Perufra Filcolana i farve 254 (Coral)

Rundpind 4 mm og 5 mm, 40 cm og 80 eller 100 eller
120 cm
Strømpepinde 4 mm og 5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
Mål
Passer til brystvidde: 80-86 (86-92) 92-98 (98-104)
104-114 (114-124) 124-134 cm
Overvidde: 96 (105) 113 (121) 130 (138) 146 cm
Ærmelængde: 47 (48) 49 (50) 51 (52) 53 cm
Hel længde: 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 cm
Strikkefasthed
29 m og 20 p i mønster på p 5 mm = 10 x 10 cm.
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.
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Særlige forkortelser
2 m i samme m (udtagning): Når der skal strikkes 2
masker i samme maske efter ribben, gøres det på følgende måde: strik 1 ret, 1 drejet ret i samme maske.
udt-v (venstre udtagning): Løft lænken mellem 2 m
op på pinden, og strik den drejet ret.
Særlige teknikker
Italiensk opslag: Hold tråden strakt mellem tommel- og pegefinger, med fingrene pegende ned af og
frem. Den inderste tråd på tommelfingeren og den
yderste tråd på pegefingeren. Læg pinden oven på
tråden og drej pinden nedad og ud mod pegefingeren
og tilbage, så der dannes en maske på pinden, *før
pinden over og omkring den inderste tråd (tommelfingeren), op mellem de to tråde og derefter op over og
rundt om den yderste tråd (pegefingeren) og herefter
tilbage under den inderste tråd, stram til = en retmaske. Gå over den yderste tråd og derefter også under
inderste tråd og tilbage til midten, og stram til = en
vrangmaske*. Gentag fra * til * til det ønskede maskeantal + 1. Vend arbejdet og strik 2 vr sammen *1
ret, 1 vr løs af med tråden foran* slut med en retmaske. Vend arbejdet igen og strik en pind magen til. Nu
er den italienske opslagning færdig. Og kan strikkes
videre rundt. Slå evt. en video af italiensk opslagning
op på Youtube.
Mønster: Mønsteret strikkes efter diagrammet. Snoningerne strikkes således, at de masker, der ligger
foran på arbejdet strikkes i den dominerende farve
(farve A). De bagvedliggende i den anden farve (farve
B).
Vendepinde (German Short Rows): Strik til det sted,
hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. m vr
løs 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 p strikkes den
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som
arbejdet viser).
Farvedominans: Når man strikker med to farver garn
samtidig, vil en af farverne stort set altid fremstå
tydeligere end det andet i det færdige. Det kaldes den
dominante farve. Hvilken der fremstår tydeligst afhænger at den trådspænding man strikker hver farve
med, dvs. hvordan man holder hvert garn. Typisk
er det den farve der ligger forrest på fingeren, som
bliver den dominante.
I denne opskrift strikke farve A som den dominante
farve. Når der strikkes snoninger holdes den dominante farve A altid foran farve B.
Arbejdsgang
Modellen er en raglanmodel, der er strikket nedefra
og op. Først strikkes ærmerne og derefter kroppen
rundt til ærmegabet. Herefter sættes delene sammen
og bærestykket strikkes rundt med raglanindtagninger og vendepinde for at forme halsen. Til sidst strikkes der dobbelt ribkant i halsen.
Det anbefales at bruge italiensk opslag til ribkanten
forneden på krop og ærmer.
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Farve B
Farve A
Sæt 1 m i farve A på hjælpepind
foran arb, 1 r med farve B, strik m
fra hjælpepinden r med farve A
Sæt 1 m i farve B på hjælpepind
bag arb, 1 r med farve A, strik m
fra hjælpepinden r med farve B

Lav en god strikkeprøve, hvor du dels tester strikkefastheden og dels lærer mønsteret at kende.
Ærmer
Slå 30 (32) 32 (34) 36 (38) 40 m op med italiensk
opslag på strømpep 4 mm og farve A. Saml til en omg
og sæt en maskemarkør, der markerer omg’s start.
Strik 11 cm rundt i rib (1 r, 1 vr).
Tag ud på næste omg for at skabe en balloneffekt på
ærmet således: *Strik 2 m i samme m, udt-v*, gentag fra * til * i alt 28 (28) 32 (32) 36 (36) 40 gange,
strik 2 m i samme m i hver m omg ud = 88 (92) 96
(100) 108 (112) 120 m på pinden.
Skift til strømpep 5 mm og strik rundt i mønster efter
diagrammet. Begynd med diagrammets 2. p. De
masker, der ligger foran på arbejdet strikkes i den domante farve (farve A), de bagvedliggende i den anden
farve (farve B).
Strik lige i mønster op til ærmet måler 47 (48) 49
(50) 51 (52) 53 cm (inkl ribkant). Slut på en ulige
omg af diagrammet (noter gerne hvilken, så den bliver den samme på kroppen), og luk de 2 sidste m af
og dernæst de 2 første m på næste omg, således at
der bliver lukket 4 m af lige efter hinanden.
Sæt maskerne på maskeholder, bryd garnet og strik
et ærme magen til.
Krop
Slå 210 (228) 246 (264) 282 (300) 318 m op med
italiensk opslag på rundp 4 mm med farve A. Saml til
en omg og sæt en maskemarkør, der markerer omg’s
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start. Strik 7 cm rundt i rib (1 r, 1 vr).
Tag ud på næste omg således: *Strik 2 m i samme
m, 2 r*, gentag fra * til * omg rundt. Der er nu 280
(304) 328 (352) 376 (400) 424 m på pinden.
Skift til rundp 5 mm og strik rundt i mønster efter
diagrammet. Begynd med diagrammets 2. p. De
masker, der ligger foran på arbejdet, strikkes i den
dominante farve (farve A) og de bagvedliggende i den
anden farve (farve B).
Kroppen strikkes lige op, til arbejdet måler 28 (29) 30
(31) 32 (33) 34 cm eller ønsket længde.
Slut på den samme omg som på ærmerne, hvor der
lukkes der af til ærmegab således: Strik 138 (150)
162 (174) 186 (198) 210 m efter diagram, luk 4 m
af, strik 136 (148) 160 (172) 184 (196) 208 m efter
diagram, luk 4 m af (de 2 sidste er på næste omg).
Kroppen er nu delt i forstykke og ryg.
Bærestykke
Saml krop og ærmer til bærestykket således: *Strik
ryggens 2 første m r med farve A, strik mønster over
ryggen til de 2 sidste m, strik 2 r med farve A, sæt en
markør, strik venstre ærmes 2 første m r med farve
A, strik mønster over ærmet til de sidste 2 m, strik 2
r med farve A, sæt en markør*. Gentag fra * til * for
forstykke og højre ærme. Der er nu 440 (472) 504
(536) 576 (608) 648 m på pinden. Omg starter ved
markøren mellem højre ærme og ryggen.
Strik en omg rundt i mønster.

første masker med hver sin farve, strik diagram og
indtagninger frem til 4 m før sidste vending.
Der er nu lavet 40 (42) 44 (46) 48 (50) 52 indtagninger i alt og der er 120 (136) 152 (168) 192 (208) 232
m på pinden.

Næste omg (indtagninger): *Strik 1 r, 2 dr r sm, 1 r
med farve A, strik mønster indtil 4 m før næste maskemarkør, strik 1 r, 2 r sm, 1 r med farve A*, gentag
fra * til * omg rundt.
Strik indtagninger på hver omg i alt 34 (36) 38 (40)
42 (44) 46 gange = 168 (184) 200 (216) 240 (256)
280 m på pinden.

Tag ind på næste omg med farve A således: *2 r sm,
2 dr r sm*, gentag fra * til * omg rundt = 60 (68) 76
(84) 96 (104) 116 m. Således kommer de dominantfarvede masker til at ligge øverst omg rundt.

Nu skal halsudskæringen formes ved hjælp af vendepinde.
Bryd garnet og sæt maskemarkører (halsmarkør 1 og
2) på hver side af de midterste 24 (26) 28 (30) 32
(34) 36 m på forstykket. Flyt m rundt på pinden, så
omgangen starter ved maskemarkøren efter de midterste m på forstykket (halsmarkør 2).
1. vendep (retsiden): Strik mønster og indtagninger
ved markørerne frem til halsmarkør 1.
2. vendep (vrangsiden): Vend med GSR-teknik på
begge de to første m med hver sin farve, strik mønster og indtagninger fra vrangsiden (2 vr sm) ved
markørerne til 4 m før halsmarkør 2.
3. vendep: Vend med GSR-teknik på begge de to
første m med hver sin farver, strik mønster og indtagninger frem til 4 m før sidste vending.
4. vendep: Vend med GSR-teknik på begge de to
første m med hver sin farve, strik mønster og indtagninger frem til 4 masker før sidste vending.
5. vendep: Vend med GSR-teknik på begge de to
første m med hver sin farver, strik mønster og indtagninger frem til 4 m før sidste vending.
6. vendep: Vend med GSR-teknik på begge de to

Montering
Bøj ribkanten i halsen om mod vrangsiden, så den ligger dobbelt. Sy fast med elastiske sting.
Sy samlingerne under ærmet sammen med maskesting og hæft alle ender.
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Skift til rundp 4 mm og strik 10 cm rib (1 r, 1 vr). Luk
af.

Filcolana

