Alvimia

- et halsrør i hulkrusmønster

Design: Luise Bjerre
Et halsrør strikket i det iøjnefaldende hulkrusmønster – et mønster med stor effekt, men
som er ganske enkelt at strikke, da man kun
strikker med én farve ad gangen. Modellen
er vist i to versioner, den ene er traditionel
tofarvet, mens den anden er multifarvet. Da
vrangsiden ligeledes er dekorativ, er farveskiftene gjort usynlige på en ganske enkel
måde, så begge sider af arbejdet kan bruges.
Med en broche kan røret også draperes flot
omkring skuldrene.
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Materialer
New Zealand lammeuld fra Filcolana
Tofarvet: 50 g fv 210 (forårsgrøn) = M, 50 g fv 953
(koks) = B
Multifarvet: 55 g i 36 forskellige farver = M, 50 g fv
102 (sort) = B
Rundpind 3,5 mm, 80 cm eller 100 cm
Markør eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
One size
Mål
Vidde: 112 cm
Længde: 27 (30) cm
Hvis der er flere tal henviser de til
Tofarvet (multifarvet)
Strikkefasthed
28 m og 50 p i mønsterstrikning på p 3,5 mm = 10 x
10 cm.

www.filcolana.dk

Filcolana

Alvimia
Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det
passer med strikningen).
LLR (indtagning): 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage
på venstre pind og strik dem ret sammen.
M: Mønsterfarve
B: Bundfarve

Side 2
sm.
Fortsæt nu med 2 tråde fv B. Strik 1 omg vr, 1 omg r,
1 omg vr. Luk af.
Hæft ender.

Arbejdsgang
Halsrøret strikkes rundt i hulkrusmønster med kanter
foroven og forneden i retriller. Hulkrusmønster er tofarvet strik med en mønsterfarve (M) og en bundfarve
(B). Modellen er strikket i to versioner: Tofarvet og
multifarvet. I den multifarvede model er mønsterfarven (M) sammensat af 36 forskellige farver New Zealand lammeuld. Farveskiftene ligger tilfældigt i forhold
til mønsteret, og enderne kan med fordel splejses
sammen. På begge versioner er kanterne strikket i
bundfarven med dobbelt garn, så de får lidt fylde.
Der tages ud lige inden mønsteret, og på tilsvarende
vis tages der ind i den anden ende af røret, inden der
afsluttes med en retriller.
Kant
Slå 240 m op med to tråde fv B, strik 1 p ret. Saml
maskerne, sæt en markør for omgs begyndelse og
strik rundt (stadig med dobbelt garn): 1 omg vr, 1
omg r. Bryd den ene tråd, og strik videre med en tråd
fv B: Strik *3 vr, 1 udt*, gent fra *-* omg rundt. (=
320 m)
Rør
Etablering af mønster: Før fv B om på forsiden af
arbejdet og lad garnet hvile der. Fortsæt med fv M:
Strik *3 r, 1 vr løst af*, gent fra *-* omg rundt. Gent
denne omg yderligere 3 gange.
Mønsterrapport:
1. omg: Før fv B tilbage hen over fingeren, slå om
og flyt markøren ved omgs begyndelse hertil. Strik
1 omg r med fv B, og kryds fv M over og under fv
B, når de 2 første m strikkes (så garnet bindes på
vrangsiden) og slut omg med 1 LLR (sammenstrikning af omslaget og den sidste m).
2. omg: 1 omg vr med fv B.
3. omg: 2 vr løst af, flyt markøren ved omgs begyndelse hertil. Strik med fv M: *3 r, 1 vr løst af*, gent
fra *-* omg rundt, og kryds fv B over og under fv M,
når de 2 sidste m inden markør strikkes. Før fv B om
på forsiden og lad garnet hvile der.
4.-6. omg: Strik med fv M: *3 r, 1 vr løst af*, gent
fra *-* omg rundt.
Mønsterrapporten 1.-6. omg gentages yderligere 20
(23) gange, eller indtil der ikke er mere garn i fv M.
Kant
Før fv B tilbage hen over fingeren, og strik med fv B:
Slå om, flyt markøren ved omgs begyndelse hertil, *2
r, 2 r sm*, gent fra *-* omg rundt, slut omg med 3 r
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