Strawberry Fields
Design: Katja Dyrberg
Jordbærmarker så langt øjet rækker, skyfri
himmel og bare ben. Strawberry Fields er med
sine enkle detaljer tænkt til disse dage med
lethed og sommerlige fornemmelser. Du kan
vælge kun at strikke nederdelen eller få et
helt sæt, hvis du også strikker T-shirten Here
Comes the Sun.
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Materialer
250 (300) 350 (400) 450 (500) 550 g Merci fra Filcolana i farve 614 (Strawberry Daiquiri)
Rundpinde 2,5 mm og 3 mm, 60-80 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd samt evt. kontrastfarvet sytråd
4 cm bred bukseelastik i længde svarende til dit taljemål
Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
Mål
Passer til taljevidde: 63-70 (71-78) 79-86 (87-94)
95-106 (107-118) 119-130 cm
Nederdelens taljvidde: 85 (92) 99 (106) 118 (130)
141 (rynkes på plads til ønsket mål ved hjælp af
elastik)
Hel længde: 80 (80) 84,5 (84,5) 89 (89) 89 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
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Strawberry Fields
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.
Arbejdsgang
Nederdelen strikkes rundt oppefra og ned. Øverst
laves der løbegang til elastik og nederst afsluttes med
hulmønsterbort og en glatstrikkes kant, der lægges
dobbelt og sys fast til bagsiden. Der laves udtagninger undervejs for at skabe vidde i nederdelen.
Nederdel
Slå 222 (240) 258 (276) 306 (336) 366 m op på
rundp 3 mm og strik rundt til arbejdet måler 8 cm.
Nu skal der laves udtagninger for at skabe vidde i
skørtet.
Inddel med maskemarkører og strik samtidig med
udtagninger således:
*Strik 36 (39) 42 (45) 50 (55) 60 r, h-udt, sæt en
markør, 1 vr, v-udt*, gentag fra * til * omg rundt (i
alt 6 gange) = 234 (252) 270 (288) 318 (348) 378
m.
Arbejdet er nu inddelt i 6 baner, der bliver bredere
ned langs arbejdet.
Strik 14 omg som m viser (dvs. strik r over retmasker
og vr over vrangmasker).
15. omg: *Strik r til markøren, h-udt, 1 vr, v-udt*,

Side 2
gentag fra * til * omg rundt = 246 (264) 282 (300)
330 (360) 390 m.
Strik disse 15 omg yderligere 13 (13) 14 (14) 15 (15)
15 gange = 402 (420) 450 (468) 510 (540) 570 m.
Arbejdet måler ca. 70 (70) 74,5 (74,5) 79 (79) 79 cm
målt fra opslagskanten.
Strik nu 14 omg som m viser (eller til ønsket længde
inden kanten).
Fjern alle markører bortset fra omgangsmarkøren.
Strik nu mønster 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, 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 maske på
omgangen. Derfor skal markøren tages af, mens man
laver indtagningen og sættes tilbage mellem de 2 m
igen bagefter).
4. omg: Strik ret.
Strik 1. – 4. omg yderligere 6 gange (hulmønsterborten måler nu 8 cm).
Skift til rundp 2,5 mm og strik den glatrikkede kant
som bukkes om. Strik en kontrastfarvet sytråd med
på den næste omg som strikes r, så det bliver nemmere at finde sammenstrikningsomgangen, når kanten skal strikes sammen. Strik herefter 9 omg r.
Fold kanten om mod vrangsiden og strik sammen
med den omg hvor sytråden blev strikket med, samtidig med at der lukkes af (kan også lukkes almindeligt
af og sys fast til sidst) således:
Strik første m på pinden r sammen med første m fra
omg med sytråd. Strik næste m r sammen 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.
Montering
Løbegang: Mål elastikken, så den passer til din talje.
Klip den ønskede længde og hæft enderne sammen
på en symaskine, så de ligger ovenpå hinanden. Vend
nederdelen på vrangen og læg elastikbåndet uden på
arbejdet 4 cm fra den øverste kant. Dan løbegangen
ved at folde kanten ned over elastikken og sy opslagskanten fast på vrangsiden lige over den første
udtagningsomg.
Hæft alle ender.
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