Here Comes The Sun
Design: Katja Dyrberg
Efter en lang og kold vinter titter solens stråler langt om længe frem, og du kan endelig
have bare arme og lade solen kærtegne din
hud. Here Comes the Sun er tænkt til disse
dage med sine fine detaljer, lethed og sommerlige fornemmelser. Du kan vælge kun at
strikke T-shirten eller strikke et hel sæt sammen med nederdelen Strawberry Fields.
1. udgave - januar 2021 © Filcolana A/S
Materialer
200 (200) 250 (250) 300 (350) 400 g Merci fra Filcolana i farve 614 (Strawberry Daiquiri)
Rundpind 3 mm, 60-80 cm
Rundpind 2,5 mm, 40 cm og 60-80 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Kontrastfarvet sytråd
Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
Mål
Passer til brystvidde: 80-87 (88-93) 94-99 (100-107)
108-116 (117-126) 127-136) cm
Overvidde: 94 (101) 108 (115) 128 (139) 151 cm
Hel længde: 46 (47) 49 (51) 54 (57) 60 cm
Strikkefasthed
26 m og 34 p i glatstrikning på p 3 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.
Særlige forkortelser
h-udt (højrevendt udtagning): Løft lænken mellem 2
m op på pinden bagfra og strik den ret.
v-udt (venstrevendt udtagning): Løft lænken mellem
2 m op på pinden forfra og strik den drejet ret.
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Særlige teknikker
Vendepinde med German Short Row teknik (GSR):
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).
Arbejdsgang
Designet strikkes oppefra og ned. Først strikkes mønsterpanelet på den øverste del af ryggen, derefter
strikkes ryggen i glatstrik til ærmegabets afslutning
og ryggen sættes i hvil. Herefter strikkes der masker
op i hver side af ryggens opslagningskant til skuldrene. Der strikkes vendepinde for at skabe god pasform
og hældning på skuldrene, samtidig med at der laves
udtagninger langs halsen for at danne halsudskæringens runding. De to skuldre samles og forstykket
strikkes i glatstrik til ærmegabets afslutning. Derefter
samles forstykke og ryg og kroppen strikkes rundt.
Der afsluttes med en ombukket glatstrikket kant. Der
strikkes m op langs ærmegabene og ærmerne strikkes ned med en mønsterbort og en ombukket glatstrikkes kant. Afslutningsvis strikkes der en halskant
i rib, som lægges dobbelt og strikkes sammen og
lukkes af.

Side 2

Ryg
Slå 119 (128) 137 (146) 161 (176) 191 m op på pind
3 mm og strik 1 pind vr fra vrangsiden.
Nu begynder mønsterborten:
1. p (retsiden): 1 r, *1 m løst af, som skulle den
strikkes r, 2 r, træk den løse m over de to sidst strikkede m, slå om*, gentag fra * til * til der er 4 m
tilbage på pinden, 1 m løst af, som skulle den strikkes
r, 2 r, træk den løse m over de to sidst strikkede m, 1
r = 118 (127) 136 (145) 160 (175) 190 m.
2. p: Strik vr pinden ud.
3. p: 2 r, *slå om, 1 m løst af, som skulle den strikkes
r, 2 r, træk den løse m over de to sidst strikkede m*,
gentag fra * til * til der er 2 m tilbage på pinden, slå
om, 2 r = 119 (128) 137 (146) 161 (176) 191 m.
4. p: Strik vr pinden ud.
Strik 1. til 4. p yderligere 6 gange (hulmønsterborten
måler nu ca. 8 cm).
Fortsæt nu i glatstrik til arbejdet måler 21 (22) 23
(24) 25 (26) 27 cm. Sæt maskerne på en maskeholder og lad dem hvile, mens forstykket strikkes.
Venstre skulder
Strik 40 (44) 47 (49) 54 (60) 66 m op i opslagskanten langs ryggens venstre skulder med den korte
ende af garnet. Tæl 40 (44) 47 (49) 54 (60) 66 m ind
fra den yderste venstre m og begynd her. Lad herefter m glide ned i den anden ende af pinden, så første
pind kan strikkes fra retsiden med den lange ende af
garnet:
1. p (retsiden): Strik r, til der er 5 m tilbage på
pinden, vend.
2. p: GSR, strik vr pinden ud.
3. p: Strik r, til 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 m før sidste vending, vend.
4. p: GSR, strik vr pinden ud.
Gentag 3. og 4. p, til der er lavet 7 vendinger i alt. På
næste pind fra retsiden strikkes de “dobbelte” vendemasker r sammen.
Strik 18 (18) 20 (20) 22 (22) 24 pinde glatstrik. Slut
med en pind fra retsiden.
Nu skal der laves udtagninger mod halsen:
1. p (vrangsiden): Strik vr, til der er 1 m tilbage på
pinden, 1 v-udt, 1 vr.
2. p: Strik r pinden ud.
Gentag 1. og 2. p i alt 12 (12) 13 (14) 15 (16) 17
gange = 52 (56) 60 (63) 69 (76) 83 m. Bryd garnet.
Sæt maskerne på en maskeholder og lad dem hvile til
højre skulder er strikket.
Højre skulder
Strik 40 (44) 47 (49) 54 (60) 66) m op i opslagningskanten langs ryggens højre skulder. Start ude i højre
side af opslagskanten.
1. p (vrangsiden): Strik vr, til der er 5 m tilbage på
pinden, vend.
2. p: GSR, strik r pinden ud.
3. p: Strik vr, til 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 m før sidste ven-
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ding, vend.
4. p: GSR, strik r pinden ud.
Gentag 3. og 4. pind, til der er lavet 7 vendinger i alt.
På næste pind fra vrangsiden strikkes de “dobbelte”
vendemasker vr sammen.
Strik 18 (18) 20 (20) 22 (22) 24 pinde glatstrik. Slut
med en pind fra vrangsiden.
Nu skal der laves udtagninger mod halsen:
1. p (retsiden): Strik r, til der er 1 m tilbage på
pind, 1 h-udt, 1 r.
2. p: Strik vr pinden ud.
Gentag 1. og 2. p i alt 12 (12) 13 (14) 15 (16) 17
gange = 52 (56) 60 (63) 69 (76) 83 m.
Forstykke
Nu skal højre og venstre skulder samles til forstykket.
Begynd med at sætte venstre skulders m tilbage på
pinden.
Strik nu således (retsiden): Strik r over højre skulders
m, slå 15 (16) 17 (20) 23 (24) 25 m op i forlængelse
af disse m op med løkkeopslag, strik r over venstre
skulders m = (119 (128) 137 (146) 161 (176) 191 m.
Strik frem og tilbage i glatstrik til forstykket måler
21 (22) 23 (24) 25 (26) 27 cm målt fra hvor m blev
strikket op til skulder. Slut med en pind fra vrangsiden.
Krop
Nu skal forstykket og ryggen samles til kroppen. Begynd med at sætte ryggen tilbage på pinden.
Strik nu således (retsiden): Strik r over forstykkets
119 (128) 137 (146) 161 (176) 191 m, slå 3 (3) 3
(3) 6 (6) 6 m op i forlængelse af disse m med løkkeopslag, strik r over ryggens m, slå 3 (3) 3 (3) 6 (6) 6
m op i forlængelse af disse m med løkkeopslag = 244
(262) 280 (298) 334 (364) 394 m.
Str. XS (S) M (L): Sæt en markering for omg’s begyndelse efter den første af de 3 opslagsmasker under
ærmet.
Str. XL (2XL) 3XL: Sæt en markering for omg’s
begyndelse efter de 3 første af de 6 opslagsmasker
under ærmet.
Strik nu rundt i glatstrik til arbejdet måler 42 (43) 45
(47) 50 (53) 56 cm målt midt bag.
På næste omg strikkes en kontrastfarvet sytråd med
omg rundt. Således bliver det nemmere at finde sammenstrikningsomgangen, når den nederste kant skal
strikkes sammen og lukkes af. Fortsæt videre rundt
i glatstrik uden sytråd til der er strikket yderligere 8
cm.
Nu bukkes arbejdet om mod vrangsiden, så det ligger
dobbelt de nederste 4 cm, vr mod vr, og maskerne på
pinden ligger parallelt med omg strikket med kontrastfarvet sytråd.
Strik sammen og luk af på følgende måde:
Strik første m på pinden r sammen med første m fra
omg med sytråden. Strik næste m på pinden r sam-
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men med den næste m fra omg med sytråd. Træk den
første strikkede m over den anden m, så den lukkes
af. Træk samtidig sytråden ud af denne m. Pas på det
hverken bliver for stramt eller for løst. Fortsæt rundt
på denne måde til alle m er lukket af. Bryd garnet og
hæft alle ender.
Ærmer
Strik i alt 123 (129) 135 (141) 147 (153) 159 m op
i rundt i ærmegabet på følgende måde: Strik 3 (3) 3
(3) 5 (5) 5 m op i løkkeopslagene i bunden af ærmegabet, strik 60 (63) 66 (69) 71 (74) 77 m op på hver
side af skuldersømmen (ca. 3/4 af m over den glatstrikkede sektion og 4/5 af m over den mønsterstrikkede sektion). Saml til en omg og sæt en markør for
omg’s begyndelse.
Strik mønsterborten således:
1. omg: *1 m løst af, som skulle den strikkes r, 2
r, træk den løse m over de to sidst strikkede m, slå
om*, gentag fra * til * omg rundt.
2. omg: Strik r omg rundt.
3. omg: 1 r, *slå om, 1 m løst af, som skulle den
strikkes r, 2 r, træk den løse m over de to sidst strikkede m*, gentag fra * til * til der er 2 m tilbage på
omg, slå om, 1 m løst af, som skulle den strikkes r, 2
r, træk den løse m over de to sidst strikkede m (den
sidste indtagning laves således henover den første m
på næste omg. Derfor skal markøren tages af pinden,
mens man laver indtagningen og sættes på plads
mellem de m igen bagefter).
4. omg: Strik r omg rundt.
Strik 1. – 4. omg yderligere 3 gange. Herefter strikkes 1. og 2. omg endnu én gang (hulmønsterborten
måler nu 5 cm).
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Strik nu glatstrikket kant med ombuk således:
Skift til pind 2,5 mm og strik 10 omg glatstrik. Strik
en kontrastfarvet sytråd med på den første af de 10
omg på samme måde som på kroppen. Fold kanten
om mod vrangsiden og strik m på pinden sammen
med m fra omg strikket med sytråden samtidig med
at der lukkes af på samme måde som på kroppen.
Bryd garnet og hæft alle ender.
Strik det andet ærme magen til.
Halsrib
Strik 144 (146) 160 (172) 186 (194) 208 m op langs
halsudskæringen med pind 2,5 mm. Start i nakkens
højre side. Strik 39 (40) 43 (48) 53 (56) 59 m op
langs nakken, strik 24 (24) 27 (27) 29 (29) 32 m op
langs det lige stykke over venstre skulder, strik 21
(21) 23 (25) 26 (28) 30 m op langs det skrå stykke,
strik 15 (16) 17 (20) 23 (24) 25 m op langs det lige
stykke midt på forstykket, strik 21 (21) 23 (25) 26
(28) 30 m op langs det skrå stykke på højre side af
forstykket og strik 24 (24) 27 (27) 29 (29) 32 m på
over det lige stykke over højre skulder.
Saml arbejdet til en omg og sæt en markør for omg’s
begyndelse.
Strik rundt i rib (1 r, 1 vr) til halsribben måler 4 cm.
Fold kanten om mod vrangsiden og luk af samtidig
med at m på pinden strikkes sammen med m fra opslagskanten på samme måde som på krop og ærmer
(der kan også lukkes almindeligt af og sys fast til
sidst).
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