Soleima - en farveglad sweater
Design: Mie Firring Christiansen
Soleima er en skøn og farveglad sweater med
ærmedetaljer der taler til barnlige sjæle.
Designet er en del af et fint sæt med nederdelen
Nadia, som ikke er for varmt, og ikke kradser.

1. udgave - september 2018 © Filcolana A/S
Materialer
Fv A: 100 (150) 150 (150) g Arwetta fra Filcolana i
farve 334 (Light Blush)
Fv B: 50 (50) 50 (50) g Arwetta fra Filcolana i farve
252 (Chock Orange)
Fv C: 50 (50) 50 (50) g Arwetta fra Filcolana i farve
194 (Violet)
Rundp 3 mm, 80 cm
Strømpepinde 3 mm, hvis der ikke bruges magic loop.
4 Markører
Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
Mål
Passer til brystvidde: 55 (57) 61 (65) cm
Overvidde: 70 (72) 76 (78) cm
Ærmelængde: 28 (30) 32 (34) cm
Hel længde: 32 (35) 38 (41) cm
Strikkefasthed
24 m og 31 p i glatstrik på p 3 mm = 10 x 10 cm
Særlige forkortelser
2 r sm: Strik 2 masker ret sammen.
LLR (indtagning): Tag 2 ret løs af, en for en, flyt maskerne tilbage på venstre pind og strik dem
ret sammen.
udt (1 udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet r.
2 vr sm: Strik 2 masker vr sammen.
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dr vr sm: Før højre pind bagom garnet og maskerne,
og strik vrang omkring det bagerste led af
maskerne ved at stikke pinden ind i maskerne fra
venstre.
Arbejdsgang
Jumperen strikkes rundt nedefra og op i ét stykke i
glatstrik.
Krop
Slå 168 (172) 184 (188) m op på rundp 3 mm med
Fv A, og strik 14 (14) 16 (16) omg rib (1 r, 1 vr).
Strik glatstrik lige op, til arb måler 15 (17) 19 (21)
cm.
Del nu arb til forstykke og ryg således: Strik 80 (82)
88 (90) r (forstykke), luk 4 (4) 4 (4) m af,
strik r, til der er 80 (82) 88 (90) m på p efter aflukningen (ryg), luk 4 (4) 4 (4) m af. Lad arbejdet hvile.
Ærmer
Slå 34 (34) 36 (36) m op på p 3 mm med Fv A, og
strik 14 (14) 16 (16) omg rib (1 r, 1 vr). Strik 1 omg
glatstrik hvor der tages 10 (10) 12 (12) m ud jævnt
fordelt. Strik lige op i glatstrik samtidig med der tages
ud på hver 6. (6.) 6. (6.) omg 7 (8) 10 (11) gange i
alt således: Strik 1 r, 1 udt, strik r til der er 1 m tilbage på omg, 1 udt, 1 r = 58 (60) 68 (70) m.
Nu strikkes ærmedetaljerne således: Skift til Fv B,
men bryd ikke Fv A. *Strik 3 r, 1 udt* gentag fra * til
* omg ud, så mange gange som muligt. Strik 9 omg
glatstrik. Strik 1 omg vr. Strik 10 omg glatstrik.
Nu skal ærme-detaljen ”lukkes” ved at strikke den
næste omgang sammen med den første omgang med
Fv B. Det er vigtigt, at masken, der samles op på første omgang med fv B, er fra samme række, som den,
der er på pinden: *Fra vrangsiden og med højre pind
løftes nu m fra 1. omg med Fv B i samme række op
på venstre p. Strik m sm med nabomasken*, gentag
fra * til * omg rundt. Bryd Fv B.
Strik nu med Fv A *2 r, 2 r sm*, gentag fra * til *
omg rundt, så mange gange som muligt. Strik herefter 8 omg glatstrik, og tag samtidig ud på 4. omg
som tidligere.
Næste ærme-detalje strikkes på samme måde med
følgende farver: Strik skiftevis *2 omg med Fv C og
2 omg med Fv A*, gentag fra * til *. Skift til Fv C og
strik 1 omg r, 1 omg vr og 2 omg ret. Skift derefter
til Fv A og strik skiftevis **2 omg med Fv A og 2 omg
med Fv C**, gentag fra ** til **. Bryd Fv C.
Nu ”lukkes” ærme-detaljen på samme måde som
første ærme-detalje. Fortsæt med Fv A og strik 8
omg glatstrik, og tag samtidig ud på den 4. omg som
tidligere. På sidste omgang strikkes der r til 2 m før
markør og der lukkes 4 m af = 58 (60) 68 (70) masker.
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Sæt m på en maskeholder og strik et ærme magen
til.
Bærestykke
Saml alle delene på rundp 3 uden at strikke dem:
Forstykke, højre ærme, ryg og venstre ærme = 276
(284) 312 (320) m.
Placér markør i midten af ryggens m (=omg start), og
sæt garnet (Fv A) til her. Placér yderligere 4 markører, 1 i hver overgang mellem delene. Strik 2 (4) 4
(6) omg r.
Tag ind ind til raglan således:
1. omg: *Strik r til 2 m før markør, LLR, 2 r sm*,
gentag fra * til * 3 gange mere.
2. omg: Strik r
Gentag 1. - 2. omg, i alt 20 (21) 23 (24) gange.
Strik nu vendepinde for at forme halsudskæringen.
Vendingerne laves ved at lave et omslag når der
vendes, som strikkes enten r eller vr sammen med
nabomasken, når m strikkes over igen. Vær OBS på,
at omslaget ikke tæller som en m.
1. p: *Strik r til 2 m før markør, LLR, 2 r sm*, gentag
fra * til * 1 gang mere, strik 14 r, vend, slå om, strik
vr til omg start.
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2. p (vrangsiden): *Strik vr til 2 m før markør, 2 vr
sm, 2 dr vr sm*, gentag fra * til * 1 gang mere, strik
14 vr, vend, slå om, strik r til omg start.
Gentag de 2 sidste pinde, 3 gange mere, men vend
2 m før sidste vending for hver gang, så vendingen
flytter sig længere og længere fra midten. Der er nu
vendt 4 gange i alt på begge sider af forstykket. Strik
r til omg start = 84 (84) 96 (96) m.
Strik 8 (8) 9 (9) omg rib og luk løst af.
Montering
Hæft alle ender og sy hullerne under ærmerne sammen.
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