Severin - en flot børnesweater
Design: Maria Bach Jensen
Det enkle og tidløse stribemønster på sweaterens bærestykke er inspireret af murværket
på den ikoniske bygning Grundtvigskirken i
København. Sweateren er tidløs og klassisk og
kan strikkes i et væld af farvekombinationer
både til drenge og piger.
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Materialer
Bundfarve: 200 (200) 200 (250) 300 g Arwetta Classic fra Filcolana i farve 352 (Red Squirrel)
Mønsterfarve 1: 50 g (alle str.) Arwetta Classic fra
Filcolana i farve 354 (Light Truffle)
Mønsterfarve 2: 50 g (alle str.) Arwetta Classic fra
Filcolana i farve 101 (Natural White)
- der strikkes med to tråde holdt sammen gennem
hele arbejdet
Rundpind 4 mm, 80 cm, og 4,5 mm, 80 cm
Evt. Strømpepinde 4 mm og 4,5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
1 år/80 cl (2 år/92 cl) 4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8
år/128 cl
Mål
Passer til brystvidde: 49-52 (53-56) 57-60 (61-66)
67-70 cm
Overvidde: 62 (66) 70 (74) 78 cm
Ærmelængde: 22 (25) 28 (31) 35 cm
Hel længde: 30 (35) 40 (43) 46 cm
Strikkefasthed
20 m og 28 p i glatstrikning på p 4,5 mm med 2 tråde
Arwetta Classic holdt sammen = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere ma-
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sker på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har
du færre masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere
pinde.
NB: Hold øje med strikkefastheden når der strikkes
mønster. Gå evt. en halv eller hel pindestørrelse op
hvis, det bliver for stramt.

Side 2
Diagram
14
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Særlige forkortelser
Udt-h (udtagning mod højre):
- fra retsiden (strikkes før markøren): Løft lænken
mellem 2 m op bagfra og strik den r.
- fra vrangsiden (strikkes efter markøren): Løft lænken mellem 2 m op bagfra og strik den dr vr.
Udt-v (udtagning mod venstre):
- fra retsiden: (strikkes efter markøren) Løft lænken
mellem 2 m op forfra og strik den dr r.
- fra vrangsiden: (strikkes før markøren) Løft lænken
mellem 2 m op forfra og strik den vr.
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den
løse m over den netop strikkede.
Særlige teknikker
Vendepinde: GSR (German Short Rows). Strik til der
hvor du skal vende arbejdet, vend, tag første m vrang
løs af med garnet foran arbejdet. Før garnet over pinden og ned bag arbejdet og træk i det, således at der
opstår en dobbelt-m (maskens 2 ben kommer frem).
Strik videre over de næste masker til der hvor du skal
vende. Når du skal strikke hen over m igen, strikkes
vendemasken (den dobbelte m) sammen som 1 m,
enten r eller vr, alt efter hvad m anviser.
Arbejdsgang
Sweateren strikkes oppefra og ned med vendepinde
til at forme halsen. Først strikkes bærestykket, derefter deles maskerne til krop og ærmer, kroppen strikkes færdig for sig og til sidst strikkes ærmerne.
Bærestykke
Slå 80 (80) 88 (92) 92 m op på rundp 4 mm med to
tråde af bundfarven holdt sammen og strik rundt i
rib:
Str. 1, 2 og 4 år: *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * omg
rundt.
Str. 6 og 8 år: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * omg
rundt.
Strik i alt 7 (7) 7 (8) 8 cm rib. Sæt en markør rundt
om omg’s 1. m = MB (midt bag).
Skift til rundp 4,5 mm og strik nu en omg r, samtidig
med at der sættes markører til raglan samt midt for
således:
MB strikkes r, 12 (12) 14 (15) 15 r (højre ryg), sæt
en markør, 1 r (raglan-m), sæt en markør, 13 r (højre
ærme), sæt en markør, 1 r (raglan-m), sæt en markør, 12 (12) 14 (15) 15 r (venstre forstykke), sæt en
markør rundt om næste m = MF (midt for), 12 (12)
14 (15) 15 r (højre forstykke), sæt en markør, 1 r
(raglan-m), sæt en markør, 13 r (venstre ærme), sæt
en markør, 1 r (raglan-m), sæt en markør, 12 (12) 14
(15) 15 r (venstre ryg).

www.filcolana.dk

11
10
9
8
7
6
5

Mønsterfarve 1

4
3

Mønsterfarve 2

2
1
4

3

2

Bundfarve

1

Strik raglanudtagninger på hver side af hver raglanm (udt-h og udt-v) og strik samtidig vendepinde,
således:
Strik r samt raglan-udt til 7 (7) 9 (9) 9 m før MF,
vend, GSR, strik vr til MB, strik herefter vr samt
raglan-udt indtil 7 (7) 9 (9) 9 m før MF, vend, GSR,
strik r til MB, strik herefter r samt raglan-udt indtil 2
(2) 3 (3) 3 m før MF, vend, GSR, strik vr til MB, strik
herefter vr og raglan-udt indtil 2 (2) 3 (3) 3 m før MF,
vend, GSR, strik r til MB.
Efter vendepindene er der vendt 2 gange på hver side
af MF (markøren omkring MF kan nu fjernes) = 96
(96) 104 (108) 108 m.
Fortsæt rundt i glatstrik og tag herfra ud på hver 2.
omg ved raglan-udt.
Når der er taget ud i alt 5 (5) 5 (6) 6 gange (= 120
(120) 128 (140) 140 m) påbegyndes mønster efter
diagram på næste omg.
NB! Begynd på mønster på omg lige efter sidste udtagning.
Samtidig fortsættes der med raglan-udt på hver 2.
omg. Tag ud med den farve, som den næste m skal
strikkes i ifølge diagrammet. Nye m strikkes i mønster. Raglan-m strikkes med bundfarven - eller med
mønsterfarve 2, på omg hvor bundfarven ikke indgår.
Når mønsterdiagrammet er strikket færdig fortsættes
der i glatstrik og raglan-udt på hver 2. omg indtil der i
alt er taget ud 14 (15) 15 (16) 17 gange = 192 (200)
208 (220) 228 m.
Strik en omg r.
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Side 3

Fordel m til krop og ærmer på næste omg og slå
samtidig nye m op til ærmegab således: Strik r over
MB og højre ryg, strik raglan-m r, sæt de næste 41
(43) 43 (45) 47 ærme-m på en tråd, strik 7 (9) 9 (9)
11 nye m op i forlængelse af m på p, strik raglan-m r,
strik r over forstykket, strik raglan-m r, sæt de næste
41 (43) 43 (45) 47 ærme-m på en tråd, strik 7 (9) 9
(9) 11 nye m op i forlængelse af m på p, strik raglanm r, strik r over venstre ryg.
Lad ærmernes m hvile, mens kroppen strikkes færdig.
Krop
Strik rundt i glatstrik over kroppens 124 (132) 140
(148) 156 m til hele arbejdet fra skulderen måler 27
(32) 37 (39) 42 cm.
Skift til rundp 4 mm og strik 3 (3) 3 (4) 4 cm rib (1 r,
1 vr). Luk af i rib.
Ærmer
Sæt ærmets 41 (43) 43 (45) 47 m på p 4,5 mm og
slå 7 (9) 9 (9) 11 m op under ærmet med to tråde i
bundfarven holdt sammen = i alt 48 (52) 52 (54) 58
m. Saml til en omg og sæt en markør om den midterste m af de nyopslåede m for omg’s begyndelse.
Strik rundt i glatstrik med bundfarven og tag samtidig
2 m ind med (2) 2,5 (3) 3 (3) cm mellemrum i alt 8
(8) 8 (8) 9 gange således:
1 r (markeret m), 2 r sm, strik til 2 m før den markerede m, o-indt.
Der er nu 32 (36) 36 (38) 40 m.
Strik lige ned til ærmet fra ærmegabet måler ca. 19
(22) 25 (27) 31 cm.
Skift til p 4 mm og strik 3 (3) 3 (4) 4 cm rib (1 r, 1
vr). Luk af i rib.
Montering
Fold halskanten dobbelt mod vrangsiden og sy den
fast med løse sting. Hæft ender.
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