Kornmark - en sød og enkel pigecardigan
Design: Maria Bach Jensen
De bølgende gylne kornmarkene er selve
definisjonen av sommer i Danmark. Kornmark
er en enkel cardigan til jenter, inspirert av
kornmarkene og stråenes aks. Kanten nederst
kompletterer den lille cardiganen helt, så den
både er ren og enkel, men likevel så fin og
feminin, akkurat slik de småpikene elsker det.
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Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl
Materialer
150 (150) 150 (200) g Merci fra Filcolana i farge 611
(Honeydew)
og 75 (75) 75 g (100) g Tilia fra Filcolana i farge 363
(Caramel)
- der strikkes en tråd av hver kvalitet holdt sammen
gjennom hele arbeidet
Rundpinne 3,5 mm og 4 mm, 80 cm
Evt. strømpepinne 3,5 mm og 4 mm
Markører eller kontrastfarget tråd
5 knapper (ca. 16-18 mm diameter)
Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
Mål
Passer til brystvidde: 53-56 (57-60) 61-66 (67-70)
cm
Overvidde: 62 (66) 72 (78) cm
Ermelengde: 20 (28) 31 (33) cm
Hel lengde: 35 (38) 41 (42) cm
Strikkefasthet
21 m og 26 p i glattstrikk med en tråd av hver kvalitet på p 4 mm = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har
du færre masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere
pinne.
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Side 2

Spesielle forkortelser
o-innt (overtrekkfelling): 1 r løs av, 1 r, trekk den løse
m over den m som nettopp ble strikket.
dr: vridd, masken strikkes vridd rett eller vridd vrang,
dvs. at masken strikkes gjennom bakerste maskeledd.
Spesielle teknikker
Vendepinne GSR (German Short Rows): Strikk til der
hvor du skal snu/vende arbeidet, snu, ta første m
vrang løst av med garnet foran arbeidet. Før garnet
over pinnen og ned bak arbeidet og trekk i det, slik
at det oppstår en dobbelt-m (maskens 2 ben kommer frem). Strikk videre over de neste maskene til
der hvor du skal snu. Når du skal strikke over over m
igjen, strikkes vendemasken (den doble m) sammen
som 1 m, enten r eller vr, alt etter hva m viser.
Arbeidsflyt
Cardiganen strikkes ovenfra og ned med raglansøkninger og vendepinner for å forme halsutskjæringen
på bærestykket. Når økningene er strikket ferdig deles arbeidet til ermer og bol, som strikkes ferdig hver
for seg. Til slutt strikkes det opp masker til knappestolpene som strikkes på.
Bærestykke
Legg opp 77 (81) 85 (89) m på p 3,5 mmmed en tråd
av hver kvalitet holdt sammen.
Strikk dr ribb slik:
1. p (vrangen): 1 r (kant-m), *1 dr vr, 1 r*, gjenta
fra * til * til det gjentår 2 m, 1 vr r, 1 r (kant-m).
2. p: 1 r (kant-m), *1 dr r, 1 vr*, gjenta fra * til * til
det gjentår 2 m, 1 dr, 1 r (kant-m).
Strikk i alt 2 cm dr ribb. Avslutt med en p fra retten.
På neste pinne (vrangen) deles arbeidet i forstykker,
ermer og bakstykke slik: Strikk 1 r (kant-m), 11 (11)
13 (13) m dr ribb (venstre forstykke), sett inn en
markør, 1 m dr ribb (raglan-m), sett inn en markør,
11 (13) 13 (13) m dr ribb (venstre erme), sett inn en
markør, 1 m dr ribb (raglan-m), sett inn en markør,
strikk 27 (27) 27 (31) m dr ribb (bakstykke), sett inn
en markør, 1 m dr ribb (raglan-m), sett inn en markør, strikk 11 (13) 13 (13) m dr ribb (høyre erme),
sett inn en markør, 1 m dr ribb (raglan-m), sett inn
en markør, strikk 11 (11) 13 (13) m dr ribb (høyre
forstykke), 1 r (kant-m).
Bytt til p 4 mm.
Start med raglansøkninger på neste p slik (retten):
*Strikk glattstrikk til markøren, kast, flytt markøren
over, strikk 1 r (raglan-m), flytt markøren over, kast*,
gjenta fra * til * i alt 4 ganger, strikk glattstrikk p ut.
Øk ut på denne måten på begge sider av alle raglanm på alle p fra retten (det er nå økt i alt 8 m).
Samtidig strikkes vendepinner ved halsutskjæringen
slik: På første p fra retten strikkes r og raglansøkninger til det gjenstår 11 (11) 13 (13) m på pinnen,
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snu, GSR, strikk vr til det gjenstår 11 (11) 13 (13)
m på pinnen, snu, GSR, strikk r og raglanøkninger til
2 m etter siste vending på retten, dvs. 9 (9) 11 (11)
m før slutten av pinnen, snu, GSR, strikk vr til 2 m
etter siste vending på vrangen, dvs. 9 (9) 11 (11) m
før slutten av pinnen, snu, GSR. Gjenta disse vendingene hvor det hver gang strikkes til 2 m etter der du
snudde på forrige pinne. Gjenta til det er 3 m igjen på
pinnen i hver side.
Det er nå snudd 4 (4) 5 (5) ganger i hver side.
Fortsett videre med å strikke frem og tilbake i glattstrikk over alle m med raglansøkninger på alle p fra
retten til det i alt er økt 16 (18) 20 (22) ganger =
205 (225) 245 (265) m. Avslutt med en p fra vrangen.
På neste p deles arbeidet til ermer og bol slik (retten): Strikk høyre forstykkets 28 (30) 34 (36) m r,
strikk raglan-m r, sett de neste 43 (49) 53 (57) m på
en maskeholder (høyre erme), legg opp 4 m i forlengelse av m på p, strikk raglan-m, 59 (63) 67 (75) m
på bakstykke og raglan-m r, sett de neste 43 (49) 53
(57) m på en maskeholder (venstre erme), legg opp
4 m i forlengelse av m på p, strikk 28 (30) 34 (36) m
på venstre forstykke r.
Bol
Strikk frem og tilbake i glattstrikk over bolens 127
(135) 147 (159) m til hele arbeidet måler 31 (33) 36
(37) cm fra skulderen. Avslutt med en p fra vrangen.
Neste p (retten): 1 r (kant-m), strikk mønster etter
diagrammet til den siste m, 1 r (kant-m) = 251 (267)
291 (315) m.

Filcolana

Kornmark
Fortsett til alle p av mønsterdiagrammet er strikket
og fortsett heretter i dr ribb som maskene viser til
hele arbeidet fra skulderen måler 35 (38) 41 (42) cm.
Fell av alle m.
Ermer
Sett ermets 43 (49) 53 (57) m på p 4 mm og strikk 4
m i de ny m som ble lagt opp under ermet på bolen =
47 (53) 57 (61) m. Sett inn en markør midt i disse 4
m for å markere starten på omg.
Strikk 3 (3,5) 3,5 (3,5) cm rundt i glattstrikk.
Nå skal det felles inn slik: 1 r, 2 r sm, strikk r til 3
m før markøren, o-innt, 1 r.
Gjenta disse fellingene på hver 3 (3,5) 3,5 (3,5) cm i
alt 5 (7) 8 (8) ganger = 37 (39) 41 (45) m.
Strikk videre ned glattstrikk til ermet måler i alt 18
(26) 29 (31) cm. Bytt til p 3,5 mm og strikk 2 cm dr
ribb (1 dr r, 1 vr). Strikk de 2 første m 2 r dr sm på
første omg. Fell av.alle m
Strikk det andre erme på samme måte.
Knappestolper
Venstre forkant:
Strikk ca. 69 (77) 83 (85) m opp langs venstre forstykke med p 3,5 mm (strikk opp ca. 3 m for hver 4
p).
Strikk 7 p dr ribb (1 dr r, 1 vr). Fell av fra retten.
Marker plasseringen av 5 knapper jevnt fordelt langs
venstre forkant, den nederste knappen plasseres rett
over nedre kant av ribben.
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Vrang på retten
Rett på vrangen
Kast
Dr rett på retten
Dr vrang på vrangen
Mønsterrapport

Høyre forkant:
Strikk opp ca. 69 (77) 83 (85) m langs høyre forstykke.
Strikk 2 p dr ribb (1 dr r, 1 vr).
På neste pinne fra vrangen strikkes 5 knapphull
overfor der hvor knappene er markert på venstre
forstykke.
Knapphull (går over 3 m og 2 p):
1. p: Fell av 1 m der hvor knapphullet skal være.
2. p: Strikk de 2 m før den avfelte m sm (dr r eller vr
etter hva m viser), legg opp 2 nye m med løkkeoppslag over den avfelte m.
Strikk ytterligere 3 p dr ribb. Fell av fra retten.
Montering
Fest all løse tråder og sy i knapper.
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