Rainbow

- en trøje med en skøn regnbue

Design: Karen Skriver Lauger
Efterårsdage er ofte grå. Grå er en dejlig
farve (særligt i uld), og mange går med grå
trøjer gennem efteråret og vinteren, nærmest
som om man omfavner vejrets farve. Men
nogle gange er der bare brug for mere farve
på en grå dag. Denne jakke er den klassiske,
grå efterårstrøje med et pift af regnbue.
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Materialer
100 (125) 150 (175) 200 g Tilia fra Filcolana i fv 330
(Ash)
Bundfarve
250 (300) 400 (550) 650 g Peruvian Highland Wool
fra Filcolana fv 957 (Very light grey)
Mønsterfarver
Omkring 10 g af hver af 23 (24) 25 (25) 26 forskellige farver i Peruvian Highland Wool (hvis du ønsker
at strikke en regnbueryg). Du kan også strikke med
bredere striber på ryggen i færre farver, men med
mere af hver.
Til modellen på billedet (str. M = 24 farver) er der
brugt følgende farver (i rækkefølgen fra nederst på
ryggen til skulderen):
226, 313, 805, 222, 217, 270, 249, 228, 224, 280,
257, 801, 221, 269, 190, 255, 223, 136, 284, 803,
218, 225, 804 og 271
Der strikkes med 1 tråd Tilia og 1 tråd Peruvian
Highland Wool holdt sammen gennem hele arbejdet.
Du strikker med samme farve af Tilia i hele arbejdet,
mens du skifter farve i Peruvian Highland Wool.
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Side 2

3 knapper, diameter 25 mm
Pinde 7 mm, rundpind 60 cm og 100 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
S (M) L (XL) XXL
Mål
Brystvidde (arbejdet): 82 (92) 102 (112) 122 cm
Rygbredde (målt under ærmegabet): 40 (45) 50 (55)
60 cm
Ærmelængde under ærmet: 47 (48) 49 (50) 50 cm
Hel længde: 57 (63) 65 (65) 68 cm
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Strikkefasthed
12 m og 24 p (= 12 riller) i retstrik på p 7 mm = 10 x
10 cm.
Der strikkes med 1 tråd Tilia og 1 tråd Peruvian Highland Wool holdt sammen gennem hele arbejdet.
Særlige forkortelser
dr r sm: Strik maskerne drejet ret sammen
mgf: Med garnet foran arbejdet
lsm: Tag 1 m ret løs af, sæt den tilbage på venstre
pind, strik 2 m dr r sm
FM: Flyt markøren over på højre pind
udt: Saml lænken mellem m op, og strik den dr r
RS: Retside(n)
VS: Vrangside(n)
Særlige teknikker
3 p-aflukning: Hold maskerne på de 2 pinde parallelt
RS mod RS. Strik med en tredje pind 1 m fra hver
pind r sm, *strik næste m fra hver pind r sm, træk
første m på højre p over anden m*, gentag fra * til *,
til alle m er lukket af.
Vendepinde: Når der vendes, laves der et omslag lige
efter vendingen. Dette omslag strikkes sammen med
den efterfølgende maske, når vendingen passeres.
Det gøres på lidt forskellig måde fra hhv. RS og VS.
Fra RS: Tag omslaget r løst af, flyt omslaget tilbage
på venstre p, strik 2 r sm (omslaget + masken efter
omslaget).
Fra VS: Tag omslaget r løst af, tag derefter 1 r løst af,
flyt m og omslag tilbage på venstre p, og strik dem dr
r sm (på den måde ”vender” masken efter omslaget
rigtigt set fra retsiden, og der er heller ikke et hul ved
overgangen).
Arbejdsgang
Først strikkes ryggen i ét stykke op til skulderen.
Derefter strikkes masker op langs ryggen til siden, og
der slås op med midlertidig opslagning til forstykket.
Siderne strikkes derefter fra ryggen og ud og formes
med vendepinde. Derefter strikkes krave og forkanter
med knaphuller. Til slut strikkes ærmerne frem og tilbage oppefra og ned, efter at sidesømmen er strikket
sammen.
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Ryg
Slå 35 (40) 44 (49) 54 m op på rundp 7 mm, 60 cm,
og strik frem og tilbage som følger:
1. p (RS): 35 (40) 44 (49) 54 r
2. p (VS): 1 r, 1 vr løst af mgf, 31 (36) 40 (45) 50 r, 1
vr løst af mgf, 1r
Strik i alt 3 gentagelser disse 2 p med hver af ryggens 23 (24) 25 (25) 26 farver.
Slut med en 1. p i den sidste farve og luk af i r på
næste pind (vrangsiden). Bryd garnet.
Skift til bundfarven. Stadig med en tråd af hver
kvalitet. Strik 35 (40) 44 (49) 54 m op fra RS over
de aflukkede m. Strik derefter 2. p herover. Strik nu
vendepinde til halsudskæring bag. Begynd med Højre
skulder (set bagfra fra RS).
Højre skulder:
1. p (RS): 9 (11) 12 (13) 15 r, vend.
2. p (VS): Slå om, 7 (9) 10 (11) 13 r, 1 vr løst af mgf,
1 r.
3. p: 5 (7) 8 (9) 11 r, vend.
4. p: Slå om, 3 (5) 6 (7) 9 r, 1 vr løst af mgf, 1 r.
Kun str. (M) L (XL) XXL:
5. p: (3) 4 (5) 7 r, vend.
6. p: Slå om, (1) 2 (3) 5 r, 1 vr løst af mgf, 1 r.
Kun str. XXL:
7. p: 3 r, vend.
8. p: Slå om, 1 r, 1 vr løst af mgf, 1 r.
Alle str.:
Næste pind (RS): 35 (40) 44 (49) 54 r (strik omslagene sammen med den efterfølgende m som beskrevet).
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Strik nu vendepinde på venstre skulder.
1. p (VS): 1 r, 1 vr løst af mgf, 7 (9) 10 (11) 13 r,
vend.
2. p (RS): Slå om, 9 (11) 12 (13) 15 r.
3. p: 1 r, 1 vr løst af mgf, 3 (5) 6 (7) 9 r, vend.
4. p: Slå om, 5 (7) 8 (9) 11 r.
Kun str. (M) L (XL) XXL:
5. p (VS): 1 r, 1 vr løst af mgf, (1) 2 (3) 5 r, vend.
6. p (RS): (3) 4 (5) 7 r.
Kun str. XXL:
7. p (VS): 1 r, 1 vr løst af mgf, 1 r, vend.
8. p (RS): 3 r.
Strik nu igen over alle m på ryggen (dvs. 35 (40) 44
(49) 54 r). Strik omslagene sammen med den efterfølgende m som beskrevet. Bryd garnerne, og lad m
til nakken hvile på en garnende.
Højre side
Brug den lange rundp. Begynd nederst i ryggens
højre side (set fra RS). Strik m op mellem den yderste m og løst af-m.
Strik 69 (76) 79 (80) 83 m op langs farvestriber og
vendepinde.
Brug en ekstra rundp 7 mm og slå med en midlertidig
opslagning 71 (78) 81 (82) 85 m op på denne p. Strik
r over de nye m. Der er nu 140 (154) 160 (162) 168
m.
Næste p (VS): 69 (76) 79 (80) 83 r, 1 vr, sæt en markør (for skulder), 1 vr, 69 (76) 79 (80) 83 r.
Nu strikkes vendepinde langs den nederste kant for at
forme skødet:
**KILE:
1. p (RS): 26 (28) 30 (32) 32 r, vend.
2. p (VS): Slå om, strik r pinden ud.
3. p: Strik r til 5 m før omslaget, vend.
Strik 2. og 3. p i alt 2 (3) 3 (4) 4 gange .
Næste p: Slå om, strik r pinden ud.**
Strik nu over alle m (både ryg og forstykke) således:
1. p (RS): 140 (154) 160 (162) 168 r.
2. p (VS): 69 (76) 79 (80) (83) r, 1 vr løst af mgf,
FM, 1 vr løst af mgf, 69 (76) 79 (80) (83) r.
Bemærk, at på den første p efter kilen strikkes omslagene sammen med den efterfølgende m som beskrevet ovenfor.
Strik 1. og 2. p i alt 7 (7) 8 (8) 9 gange (= samme
antal riller).
Strik nu frem og tilbage over de nederste 52 (57) 59
(60) 62 m. Lad de følgende (midterste) 36 (40) 42
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Side 3
(42) 44 m hvile på en garnende til ærme (lad markøren blive siddende).
Strik 6 (6) 8 (8) 10 p r over de nederste 52 (57) 59
(60) 62 m (= 3 (3) 4 (4) 5 retriller), slut med en p fra
VS. Strik en kile som beskrevet ovenfor fra ** til **.
Strik igen 6 (6) 8 (8) 10 p r (= 3 (3) 4 (4) 5 retriller).
Hold nu forstykkets 52 (57) 59 (60) 62 m sammen
med sidestykkets m ret mod ret, og luk af med en 3
p-aflukning (se beskrivelsen ovenfor).
Venstre side
Begynd med at slå 71 (78) 81 (82) 85 m op med en
midlertidig opslagning i restegarn på en separat pind.
Venstre side begynder i bunden af forstykket (de nye
m):
Strik 70 (77) 80 (81) 84 r, sæt en markør, 1 r (= de
opslåede m), strik derefter 69 (76) 79 (80) 83 m op
ned langs venstre side (= vendepinde + farvestriber).
Der er nu 140 (154) 160 (162) 168 m på p.
Strik en kile fra VS som beskrevet ovenfor fra ** til
**. På den efterfølgende p strikkes omslagene sammen med den efterfølgende m (fra vrangsiden).
Strik nu over alle m på p (ryg og forstykke) således:
1. p (VS): 69 (76) 79 (80) (83) r, 1 vr løst af mgf,
FM, 1 vr løst af mgf, 69 (76) 79 (80) (83) r.
2. p (RS): 140 (154) 160 (162) 168 r.
Strik 1. og 2. p i alt 7 (7) 8 (8) 9 gange, og strik så 1.
p én gang mere. Bryd begge garner.
Sæt de første 52 (57) 59 (60) 62 m på en separat
pind, lad de næste 36 (40) 42 (42) 44 m til hvile på
en garnende til ærme (lad markøren blive siddende),
og sæt garnet til igen (ved toppen af de nederste 52
(57) 59 (60) 62 m set fra ryggen).
Strik 6 (6) 8 (8) 10 p r over de nederste 52 (57) 59
(60) 62 m (= 3 (3) 4 (4) 5 retriller), slut med en p fra
VS. Strik en kile som beskrevet ovenfor fra ** til **.
Strik igen 6 (6) 8 (8) 10 p r (= 3 (3) 4 (4) 5 retriller). Hold nu forstykkets (57) 59 (60) 62 m sammen
med sidestykkets m RS mod RS. Luk af med en 3
p-aflukning.
Forstykker
Brug en lang rundp. Pil den midlertidige opslagning på
højre forstykke op, og sæt de 71 (78) 81 (82) 85 m
på pinden, sæt dernæst de hvilende 35 (40) 44 (49)
54 fra toppen af rygstykket (= nakken) tilbage på
pinden, pil opslagningen fra venstre forstykke op, og
sæt de 71 (78) 81 (82) 85 m på pinden = 177 (196)
206 (213) 224 m.
Begynd fra RS i bunden af højre forstykke.
Strik: 69 (76) 79 (80) (83) r, sæt en markør, 2 r, 2 r
sm, 31 (36) 40 (45) 50 r, lsm, 2 r, sæt en markør, 69
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(76) 79 (80) (83) r.
Næste p (VS): Strik r til markøren, FM, 2 vr, 1 vr løst
af mgf, 31 (36) 40 (45) 50 r, 1 vr løst af mgf, 2 vr,
FM, strik r pinden ud.
Højre forstykke
1. p (RS): Strik r til 3 (4) 4 (4) 5 m før markøren,
vend.
2. p (VS): Slå om, strik r pinden ud.
3. p: Strik r til 3 m før omslaget, vend.
4. p: Slå om, strik r pinden ud.
Strik 3. og 4. p i alt 8 (8) 10 (10) 11 gange .
Næste p (RS): Strik r til markøren (strik omslagene
sammen med den efterfølgende m), FM, 1 r, 2 r sm,
strik r til 3 m før markøren, lsm, 1 r, FM, strik r pinden ud.
Venstre forstykke
1. p (VS): Strik r til 3 (3) 4 (4) 5 m før markør, vend.
2. p (RS): Slå om, strik r pinden ud.
3. p: Strik r til 3 m før omslaget, vend.
4. p: Slå om, strik r pinden ud.
Strik 3. og 4. p i alt 8 (8) 10 (10) 11 gange .
Næste p (VS): Strik r til markøren (strik omslagene
sammen med den efterfølgende m), FM, 2 vr løst af
mgf, strik r til 2 m før markøren, 2 vr løst af mgf, FM,
strik r pinden ud.
Krave + forkanter
Strik nu over alle m på begge forstykker og nakke.
1. p (RS): Strik r til 2 m før markøren, 2 r sm, FM, 2
r, 1 udt, strik r til 2 m før markøren, 1 udt, 2 r, FM,
lsm, strik r pinden ud
2. p (VS): Strik r til markøren, FM, 2 vr løst af mgf,
strik r til 2 m før markøren, 2 vr løst af mgf, FM, strik
r pinden ud.
3. p: Strik r pinden ud.
4. p: Som 2. p.
Strik 1.-4. p i alt 3 (4) 4 (5) 5 gange (= 6 (8) 8 (10)
10 retriller).
Strik herefter 3. og 4. p 1 (1) 3 (2) 3 gange.

Side 4
Næste p (VS): Strik r til 1 før markøren, 1 vr løst af
mgf, FM, 1 vr løst af mgf, strik r pinden ud.
Strik nu vendepinde for at forme ærmekuplen.
1. p (RS): Strik r til markøren, FM, 4 (5) 5 (5) 6 r,
vend.
2. p (VS): Slå om, 3 (4) 4 (4) 5 r, 1 vr løst af mgf,
FM, 1 vr løst af mgf, 3 (4) 4 (4) 5 r, vend.
3. p: Slå om, strik r til omslaget, strik omslag og efterfølgende m sammen, 1 r, vend.
4. p: Slå om, strik r til 1 før markøren, 1 vr løst af
mgf, FM, 1 vr løst af mgf, strik r til omslaget, strik
omslag og efterfølgende m sammen, 1 r, vend.
Strik 3. og 4. p i alt 7 (8) 10 (10) 11 gange .
Næste p (RS): Strik r pinden ud (strik omslag og
efterfølgende m sammen).
Næste p: Strik r til 1 m før markøren, 1 vr løst af
mgf, FM, 1 vr løst af mgf, strik r pinden ud.
Strik frem og tilbage over ærmets m, og tag de 2
midter-m løst af på VS-pinde som før. Tag nu ind på
hver 10. p (= RS-pind – hver 5. rille).
Indtagningsp (RS): 1 r, 2 r sm, strik r til 3 sidste m,
lsm, 1 r.
Gentag disse indt, til der er 36 (38) 40 (40) 42 m
tilbage.
Strik derefter lige op, til ærmet måler 43 (44) 45 (46)
46 cm, svarende til 51 (53) 54 (55) 55 riller målt
under ærmet.
Strik 2 riller fv 228 og 2 riller med fv 257 (højre
ærme) eller fv 249 og 223 (venstre ærme). Strik 1
rille i bundfv og luk derefter af i r fra RS. Bryd garnet.
Strik et ærme magen til.
Montering
Sy ærmerne sammen med madrassting fra RS. Hæft
alle ender.
Sy de 3 knapper i over for knaphullerne med dobbelt
Tilia.
Vask trøjen og lad den tørre liggende fladt.

Strik nu knaphuller (hvis dette ønskes).
1. p (RS): 29 (33) 35 (35) 37 r, *luk 1 m af, 5 r*
gentag fra * til * 2 gange mere, strik r pinden ud. Slå
nye m op over de aflukkede på den følgende p.
Strik 4. og 3. p herover 1 gang mere og luk alle m af
i ret fra VS.
Ærmer
Sæt de 36 (40) 42 (42) 44 hvilende m (og markøren)
tilbage på den korte rundp.
Begynd med at strikke m op midt i toppen af sidestykket:
Strik 4 (4) 5 (5) 6 m op (1 for hver retrille + 1 i overgangen), 36 (40) 42 (42) 44 r, strik igen 4 (4) 5 (5) 6
m op (1 for hver retrille + 1 i overgangen) = 44 (48)
52 (52) 56 m. Ærmet strikkes frem og tilbage over
disse m.
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