Morus - en moebiussjælevarmer og -halsrør
Design: Luise Bjerre
En Moebius er et rør med en halv snoning –
her strikkes røret rundt, og drejes en halv
omgang i kraft af den særlige opslagning. Du
får en skøn sjælevarmer, der smyger sig elegant om skuldrene. Den færdige Moebius har
ikke én bestemt ret- eller vrangside, for- eller
bagside, inder- eller yderside. Man kan sætte
den som man vil pga. dette særlige design.
Det er et sjovt og spændende projekt, selvom
forklaringen kan lyde mystisk og indviklet.
Faktisk er det overraskende enkelt at strikke.
Følg blot vejledningen, der beskriver, hvordan
man kommer i gang. Når først maskerne er
slået op, går det let.
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Materialer
Rundpind 7 mm og 8 mm, 120 cm og en strømpepind
6 mm
En markør
Blomme/fuchsia version:
Indiecita fra Filcolana, 100 g i farven:
A = Vineyard (505)
Peruvian Highland Wool fra Filcolana, 50 g i hver af
farverne:
B = Blomme (222)
C = Tidselblomst (272)
D = Fuchia (271)
E = Grøn(221)
Blå/mint version:
Indiecita fra Filcolana, 100 g i farven:
A = Ice Castle (508)
Peruvian Highland Wool fra Filcolana, 50 g af hver
farve:
B = Støvet Blå (228)
C = Mint (257)
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D = Midnat (270)
E = Lavendel (259)
Størrelser
S (M) L (XL)
Passer til skulderomkreds: 100-106 (106-112) 112118 (118-124) cm
Båndet er elastisk og sidder godt om skuldrene, når
det strækkes lidt, størrelserne er fleksible.
Mål
Færdig bredde målt, når båndet ligger fladt: ca. 50
(53) 56 (59) cm
Færdig højde: ca. 43 (43,5) 44 (44,5) cm
Strikkefasthed
Med en tråd Indiecita og en tråd Peruvian Highland
Wool: 11,5 m i glatstrikning på p 8 mm = 10 cm.
Forklaring
Det er ikke nødvendig at forstå denne forklaring på
forhånd, og ofte giver den først mening undervejs...
Selve opslagningen ligger midt på røret. Der benyttes
en åben opslagning, men til forskel for en traditionel
åben opslagning, erstattes hjælpegarnet af rundpindens wire (den fleksible del af rundpinden).
En hel omgang svarer til 2 pinde, idet der på en hel
omgang strikkes rundt langs kanten foroven og forneden på røret. Bemærk at det kan overraske, at der
efter strikning af en hel omgang med enten ret eller
vrang automatisk dannes retmasker i den ene ende af
røret og vrangmasker i den anden ende af røret.
Hele arbejdet strikkes med en tråd Indiecita og en
håndfarvet alpacauld. Den samme tråd Indiecita (A)
bruges hele vejen, mens der skiftes mellem farverne i
Peruvian Highland Wool (B, C, D og E) i rækkefølgen:
A+B, A+C, A+D, A+B, A+C og A+E. Da der for hver
hele omg strikkes i begge ender af røret dannes der i
alt 12 farvestriber.
Forkortelser
2 dr r sm: 2 drejet ret sammen.
Moebius sjælevarmer
Opslagning
Slå 108 (114) 120 (126) m op med en tråd fv. A og
en tråd fv. B på rundp 8 mm således:

Side 2
wiren (billede 2, side 3).
Anden maske (foran wiren): Før en løkke af garnet
under wiren, slå om pinden foran wiren (billede 3,
side 3).
Der er nu to m på højre pind (billede 4, side 3).
Gentag skiftevis første og anden maske, til det ønskede antal m er slået op på højre pind. Sidste m
skal dannes foran wiren. Tæl kun m på højre pind,
de m der dannes omkring wiren tælles ikke med ved
opslagningen.
Første omg
Saml arbejdet til en ring, bemærk at wiren ligger dobbelt og er krydset én gang (billede 5, side 3), hvorved
omg drejes, og den halve snoning dannes. Det vigtigt
at hele arbejdet ikke er yderligere snoet.
Sæt en markør ved omg’s begyndelse, der viser, når
der er strikket en hel omg, første m er luftmasken
(billede 6, side 3). Strik ret. Det er vigtigt, at de 3
første m strikkes stramt. Maskerne på venstre pind
kan forekomme løse, men det er uden betydning.
Efter første hele omg er der 217 (229) 241 (253) m.
Mønster
Strik yderligere 5 omg r og 1 omg vr inden første
farveskift.
Skift til A+C, strik 4 (4) 4 (4) omg vr, 4 (4) 4 (4) omg
r.
Skift til A+D, strik 1 (2) 2 (2) omg r, 5 (5) 6 (6) omg
vr, 5 (5) 4 (4) omg r og 1 (1) 0 (0) omg vr.
Skift til A+B, strik 0 (0) 2 (2) omg r, 4 (4) 3 (2) omg
vr og 1 (1) 0 (0) omg r.
Skift til A+C, strik 0 (0) 2 (3) omg vr og 4 (4) 2 (2)
omg r.
Skift til A+E, strik 1 (1) 3 (4) omg r. Skift til rundpind
7 mm og strik 6 (6) 6 (6) omg vr.
Aflukning
Skift til strømpep 6 mm og strik således: 2 r, *før
begge m tilbage på venstre pind, og strik dem 2 dr r
sm, 1 r*. Gentag fra * til *, til alle m er lukket af. Ved
at skifte til strømpepind 6 mm som højre pind sikres
det, at kanten lægger sig pænt om skuldrene.
Hæft enderne fra retsiden af rillerne ved at sy om
retmaskerne på tværs af strikkeretningen. Det bliver
mindst synligt, da retsiden buer indad, mens vrangsiden buer udad.

Lav en luftmaske i enden af garnet og placer den midt
på wiren (billede 1, side 3). Saml wiren til en ring og
hold med højre hånd om højre pind og wire, mens
venstre pind hænger løst ned på ydersiden af højre
hånd. Hold garnet bagud med venstre hånd, den
korte ende holdes fast med højre hånd. Hver maske
dannes ved at føre garnet nedefra og op omkring
pinden således:
Første maske (bag wiren): Slå garnet om pinden bag
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