Viola

- en sjov cardigan med flæse

Design: Mie Firring Christiansen
Sjov og legende cardigan der henvender sig
til børn. Cardiganen er feminin med en sporty
stribe ned langs ærmerne.
Leg med farverne i Filcolanas skønne Indiecita
og lad flæsen stå i kontrast til bundfarven.
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Materialer
Fv A: 150 (150) 150 (200) g Indiecita fra Filcolana i
farve 337 (Bright cobalt)
Fv B: 50 (50) 50 (50) g Indiecita fra Filcolana i farve
100 (Natural white)
Fv C: 50 (50) 50 (50) g Indiecita fra Filcolana i farve
236 (Strawberry cream)
Rundpind 3 mm (60 cm) og rundp 3,5 mm (80 cm)
4 Markører
5 (6) 6 (7) knapper
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: 18 (21) 25 (30) cm
Hel længde: 30 (34) 37 (40) cm
Strikkefasthed
21 m og 26 p i glatstrik på p 3,5 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.
1 udt (1 udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden, og strik den drejet r.
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Arbejdsgang
Cardiganen strikkes frem og tilbage, nedefra og op
i glatstrik (r på retsiden og vr på vrangsiden) men
med en vrang-rille henover bærestykket hvori flæsen strikkes. Første og sidste m strikkes r på alle
pinde (monteringsmaske). Ærmerne strikkes frem og
tilbage og der strikkes en stribe op langs midten af
ærmerne ved brug af Intarsia-metoden. Flæsen strikkes til sidst.
Krop
Slå 151 (155) 163 (167) m op på p 3 mm med Fv A
og strik 9 (9) 11 (11) p rib (1 r, 1 vr). Start og slut
med 1 r. Skift til p 3,5 mm og fortsæt lige op i glatstrik, til arb måler 16 (18) 19 (21) cm, slut med en p
fra vrangsiden. Del nu arb til forstykke og ryg således: Næste p: 36 (37) 39 (40) r, luk 4 (4) 4 (4) m af,
strik r til der er 71 (73) 77 (79) m på p efter aflukningen, luk 4 (4) 4 (4) m af, strik r p ud. Sæt m på en
maskeholder.
Ærme
Slå 34 (34) 36 (36) m op på p 3 mm med Fv A og
strik 9 (9) 11 (11) p rib (1 r, 1 vr). Start og slut
med 1 r som kantm på alle p.
Skift til p 3,5 mm, og strik lige op i glatstrik og intarsia med 3 nøgler garn, så der dannes en stribe op
langs ærmet således: Strik 15 (15) 16 (16) m med
første nøgle Fv A, strik de 4 midterste masker med Fv
B og strik de sidste 15 (15) 16 (16) m med det andet
nøgle Fv A. OBS! Hver gang der skiftes farve snoes
garnet på vrangsiden, så der ikke bliver huller.
Tag samtidig ud på hver 4. (4.) 4. (4.) p 11 (13) 16
(17) gange således: Strik 2 r, 1 udt, strik til der er 2
m tilbage på p, 1 udt, 2 r. Strik herefter lige op til ærmet måler 18 (21) 25 (30) cm. Luk på næste p de 2
første og de 2 sidste m af = 52 (56) 64 (66) m. Sæt
m på en maskeholder og strik et ærme magen til.

Side 2
Bærestykke
Der strikkes nu med 5 nøgler garn: 2 nøgler med Fv
A til hvert forstykke + den forreste del af hvert ærme,
2 nøgler Fv B, 1 til hver stribe og 1 nøgle Fv A til ryggen og den bagerste del af ærmerne.
Saml ærmer og krop på p 3,5 mm med Fv A, og marker til raglan samtidig med at de 4 (4) 4 (4) midterste
m på ærmerne fortsat strikkes med Fv B: Strik 36
(37) 39 (40) r til højre forstykke, sæt markør, strik
52 (56) 64 (66) r til højre ærme, sæt markør, strik 71
(73) 77 (79) r til ryggen, sæt markør, strik 52 (56) 64
(66) r til venstre ærme, sæt markør og strik 36 (37)
39 (40) m til venstre
forstykke. = 247 (259) 279 (291) m. Strik 1 p vr.
Tag herefter ind til raglan, og begynd samtidig en
vrang-rille henover bærestykket. Vrang-rillen bruges
til at samle masker op til flæsen. Vrang-rillen starter
på begge forstykker, og samles til sidst over ryg og
ærmer.
1. p (retsiden): Strik 1 r, 2 vr, *strik r til 2 m før
markør LLR, 2 r sm*, gentag fra * til * 3 gange mere.
Strik r til der er 3 m tilbage på p, 2 vr, 1 r.
2. p: Strik vr.
3. p: Strik 3 r, 2 vr, *strik r til 2 m før markør LLR, 2 r
sm*, gentag fra * til * 3 gange mere. Strik r til der er
5 m tilbage på p, 2 vr, strik r p ud.
4. p: Strik vr.
Gentag 3.-4. pind, og forskyd de 2 vr på retsiden med
2 m for hver gang, indtil vrang-rillen når op til raglanindtagningen mellem forstykke og ryg. Strik her
vrang-rillen henover alle ærmets, ryggens og til sidst
det andet ærmes m på én gang, samtidig med at der
tages ind til raglan som normalt. Strik r pinden ud.
Vrang-rillen er nu færdig.
Fortsæt med at tage ind til raglan, til i alt 16 (18) 20
(22) gange.
Luk af til hals i starten af hver p for 5, 2, 1, 1, 1 (6,
2, 1, 1, 1) 6, 2, 1, 1, 1 (6, 2, 1, 1, 1) m, og fortsæt
samtidig indtagninger til raglan på retsiden. Luk af.
Halsrib
Strik ca. 73 (73) 77 (77) m op langs halskanten med
Fv A på p 3 mm. Strik 9 (9) 11 (11) p rib. Luk af i rib.
Forkanter
Højre forkant: Strik ca. 63 (73) 83 (93) m op langs
højre forstykke på p 3 mm med Fv A. Strik 2 p rib.
Strik 2 (2) 2 (2) m, slå om, *strik 10 (10) 12 (12)
m, slå om*, gentag fra * til * 5 (6) 6 (7) gange i alt.
Strik rib p ud. Strik omslaget sammen med nabomasken på næste p. Strik 3 (3) 3 (3) p rib mere, og luk
af i rib.
Venstre forkant: Strik ca. 63 (73) 83 (93) m op langs
venstre forstykke på p 3 mm med Fv A. Strik 7 (7) 7
(7) p rib og luk af i rib.
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Side 3

Flæse
Strik m op langs hele vrang-rillen fra retsiden med Fv
C, på p 3,5 mm, start på højre forstykke.
1. p: *Strik 1 r, 1 udt*, gentag fra * til * så mange
gange som muligt.
2. p: *Strik 3 r, 1 udt*, gentag fra * til * så mange
gange som muligt.
Strik 8 p r. Luk af.
Montering
Sy ærmet sammen fra ærmegab til håndled. Sy hullerne under ærmerne sammen. Hæft alle ender. Sy
knapper i.
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