Knud

- en smuk grafisk sweater

Design: Nanna Gudmand-Høyer
Knud er designet i samarbejde med designerens ældste søn, der har elsket at gå i den første prototype. De mange små farvede bjerge,
tilfredsstiller farveglæden – og samtidig er den
grafisk, enkel og klædelig.
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Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana
Blå version:
Bundfarve (BF): 250 (250) 250 (300) 300 (300) g i
farve 954 (Light Grey melange)
Mønsterfarve 1 (MF1): 100 (100) 100 (100) 100
(100) g i farve 270 (Midnight Blue)
Mønsterfarve 2 (MF2): 100 (100) 100 (100) 100
(100) g i farve 202 (Teal)
Mønsterfarve 3 (MF3): 100 (100) 100 (100) 100
(100) g i farve 224 (Hawaiian Sea)
Mønsterfarve 4 (MF4): 100 (100) 100 (100) 100
(100) g i farve 280 (Curacao)
Rundpind 4,5 mm og 5 mm, 60 cm
Strømpepinde 4,5 mm og 5 mm (Brug evt. en 5 mm,
40 cm rundpind, som strømpepinden udskiftes med,
når det er muligt)
4 maskemarkører
Størrelser
8 år/128 cl (10 år/140 cl) 12 år/152 cl (14 år/164 cl)
16 år/XS (S)
Mål
Overvidde: 71 (75) 79 (83) 87 (89) cm
Ærmelængde: 37 (39) 43 (45) 48 (48) cm
Hel længde: 54 (56) 62 (65) 70 (70) cm
Strikkefasthed
20 m og 22 p i flerfarvestrik på p 5 mm = 10 x 10
cm.
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Særlige forkortelser
o-indt (overtræksindtagning): 1 ret løs af, 1 ret, træk
den løse maske over den netop strikkede.
Llvr: 2 r løs af, sæt de 2 tilbage på venstre p, 2 vrang
sammen
pm: Placer maskemarkør
Udt: Tag 1 m ud ved at strikke lænken mellem to
masker drejet ret
Særlige teknikker
Flerfarvestrik: Hele mønsteret strikket i flerfarvestrik,
og igennem hele arbejdet stikkes mønsterfarverne
dominant.
Dominans: Når man strikker med to farver garn
samtidig, vil en af farverne stort set altid fremstå
tydeligere end den andet i det færdige arbejde. Det
kaldes den dominante farve. Hvilken der fremstår
tydeligst afhænger at den trådspænding man strikker
hver farve med, dvs. hvordan man holder hvert garn.
Typisk er det den farve der ligger forrest på fingeren,
som bliver den dominante.
Vær opmærksom på at der strikkes med de skiftende
mønsterfarver som dominant.
Skift af farver: Alle enderne kan selvfølgelig hæftes
med en nål til sidst, men her er alle overgange mellem farverne der er tone i tone splitsplejset sammen,
så der ikke er en ende der skal hæftes.
Flotteringer: De få stedet hvor flotteringer (de ”løse”
tråde bagpå) er på mere end fem masker bindes de
på arbejdets bagside.

Side 2
Arbejdsgang
Sweateren er en klassisk raglansweater strikket nedefra og op. Først strikkes kroppen til ærmegabene,
herefter strikkes ærmerne og til sidst samles det hele
på én pind og bærestykket strikkes.
Krop
Slå 140 (148) 156 (164) 172 (176) m op på rundp
4,5 mm med BF. Strik en omg rib (2 r, 2 vr). Skift til
MF1 og strik 2 omg rib, skift til MF2 og strik 2 omg
rib, skift til MF3 og strik 2 omg rib, skift til MF4 og
strik 2 omg rib.
Skift til pind 5 mm og strik mønster efter diagram A
således: Strik 1 m i BF, strik 69 (73) 77 (81) 85 (87)
m efter diagram A (begynd som pilen for din størrelse
viser), 1 udt i BF, pm, 1 m r i BF, strik 69 (73) 77 (81)
85 (87) m efter diagram A, 1 udt i BF, pm.
Fortsæt lige op i mønster efter diagram A, med 1 m
r i BF på hver side af markøren til du har strikket 9
(10) 11 (12) 13 (13) ”bjerge”. Strik nu 1 ”bjerg” mere
hvor du på sidste omg lukker af for 5 (5) 6 (6) 7 (7)
masker på hver side af de to sidemarkører.
Lad arbejdet hvile, mens ærmerne strikkes.
Ærmer
Slå 36 (36) 40 (40) 44 (44) m op på strømpep 4,5
mm med BF. Sæt en markør for omg’s beg. Strik en
omg rib (2 r, 2 vr). Skift til MF1 og strik 2 omg rib,
skift til MF2 og strik 2 omg rib, skift til MF3 og strik 2
omg rib, skift til MF4 og strik 2 omg rib.
Skift til pind strømpep 5 mm og strik mønster således: 1 udt i BF, strik 35 (35) 39 (39) 43) 43 m efterdiagram B til ærme-start (dvs. begynd med MF3 og
som pilen for din størrelse viser), 1 r i BF. (Bemærk
at masken i BF på hver side af markøren danner en
”ærmesøm”, og der tages ud på hver side af disse).
Bemærk: Strik alle 12 p af diagram B. Strik herefter
videre efter diagram A, som gentages gennem resten
af arb.
Strik i mønster med 1 r i BF på hver side af markøren
til du har strikket yderligere 5 omg.
Herefter tages ud som følger på hver 6. omg (Første
gang der tages ud, er altså første gang der skiftes
MF): 1 r i BF, 1 udt i mønster, strik mønster til 1 m før
markøren, 1 udt i mønster, 1 r i BF.
Fortsæt med at tage ud, som angivet ovenfor, til du
har 57 (57) 63 (63) 69 (69) m.
Fortsæt i mønster med 1 r i BF på hver side af markøren til du har strikket 11 (12) 13 (14) 15 (15) ”bjerge” i alt. Strik nu 1 ”bjerg” mere hvor du på sidste
omg lukker af for 5 (5) 6 (6) 7 (7) masker på hver
side af markøren.
Strik et til ærme magen til.
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Bærestykke
Saml nu ærmer og krop således: Pm, strik 1 m fra
ærmet i BF, strik efter diagram A til 1 m før der er
lukket af til ærmegab, 1 m i BF, pm. Nu strikkes ryggens m: 1 m i BF, strik efter diagram A til 1 m før der
er lukket af til ærmegab, 1 m i BF, pm. Nu strikkes m
fra det andet ærme: 1 m i BF, strik efter diagram A
til 1 m før der er lukket af til ærmegab, 1 m i BF, pm.
Nu strikkes forstykket m: 1 m i BF, strik efter diagram
A over forstykkets m til 2 m før første markør = 216
(224) 236 (244) 256 (260) m.

Side 3
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De to m omkring hver markør strikkes i BF gennem
resten af arbejdet – og danner herved nogle visuelle
”raglansømme” (dvs. indtagningerne strikkes i BF).
Nu tages der ind til raglan på hver anden omg som
følger: *2 r sm i BF, flyt markør over, 1 o-indt i BF,
strik mønster til 2 m før markør*, gentag fra * til *
yderligere 3 gange.
Strik 1 omg hvor maskerne omkring markøren strikkes i BF og de øvrige m strikkes i mønster.
Fortsæt med at tage ind på hver anden omgang, til
du strikket 4 (4) 5 (5) 6 (6) ”bjerge” (dvs. du har taget ind 12 (12) 15 (15) 18 (18) gange) = 120 (128)
116 (124) 112 (116) m.
Strik nu 1 ”bjerg” mere, fortsat med indtagninger på
hver anden omg, hvor du på sidste omg lukker af for
de midterste 19 m på forstykket således: Strik i mønster med 1 m på hver side af raglanmarkørerne i BF
over ærmet, ryggen og det andet ærme, strik 6 (8) 6
(8) 6 (7) r over forstykke, luk de næste 19 m af, strik
5 (7) 5 (7) 5 (6) r - til 1 m før markør. Ryk de m du
har strikket efter at have lukket af til halsen fra din
højre p til din venstre p uden at strikke dem.
Sæt garnet til på forstykket (lige efter de 19 m aflukkede m) og strik frem og tilbage således (retsiden):
Strik 1 p hvor maskerne omkring markøren strikkes i
BF og de andre strikkes i mønster.
Strik næste p således (vrangsiden): *Strik vr i mønster til 2 m før markøren, llvr i BF, 2 vr sm i BF*,
gentag fra * til * yderligere 3 gange, strik vr i mønster p ud.
Fortsæt således med at strikke frem og tilbage med
raglanindtagninger på p fra vrangsiden, mens der i
begyndelsen af p lukkes af for 4, 2, 2, 1, 1 m i hver
side. Du har nu strikket 2 bjerge mere (hvor sweateren er højest). Når alle masker på forstykkerne er
lukket af, forsættes med at lukke af for ærmernes
masker.
Halskant
Skift til strømpep 4,5 mm. Begynd fra retsiden med
at strikke m på pinden r med MF4, saml m op langs
halskanten således at du i alt har 60 (60) 60 (64) 64)
64 m på pinden.
Strik 1 omg rib (2 r, 2 vr) med MF4. Skift til MF3 og
strik 2 omg rib, skift til MF2 og strik 2 omg rib, skift
til MF1 og strik 2 omg rib, skift til BF og strik 1 omg
rib. Luk m løst af med BF.
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Montering
Sy ærmegabene sammen med maskesting. Hæft ender. Skyl sweateren op, og lad den tørre liggende.
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