Otto - en sømandssweater til drengene
Design: Nanna Gudmand-Høyer
Otto er inspireret af de klassiske sømandssweatre. En sømandssweater er et stykke
varm beklædning, der klæder de herrer, de
er tiltænkt. Her er den tænkt til at klæde de
mindste herrer.
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Materialer
300 (300) 350 (350) 400 g Peruvian Highland Wool
fra Filcolana i farve 279 (Juicy Green)
Rundpind 4,5 mm, 60 cm (evt. også en 80 cm lang,
til de største størrelser)
Strømpepinde 4 mm og 4,5 mm
Markører i tre farver (det kan være et stykke garn,
eller en ”rigtig” maskemarkør):
1 rød markør
3 blå markører
2 grønne markører
1 stykke garn i kontrastfarve (15-20 cm)
Størrelser
4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl) 12
år/152 cl
Mål
Overvidde: 73 (75) 80 (85) 90 cm
Ærmelængde: 27 (31) 36 (40) 45 cm
Hel længde: 37 (41) 45 (49) 53 cm
Strikkefasthed
17 m og 23 p i glatstrikning på p 4,5 mm = 10 x 10
cm.
Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 masker op
på pinden og strik den drejet ret eller vrang som det
passer med strikningen
o-indt (overtræksindtagning): 1 ret løs af, 1 ret, træk
den løse maske over den netop strikkede
2 r sm: 2 ret sammen

Rmk: Rød markør
Gmk: Grøn markør
Bmk: Blå markør
Arbejdsgang
Dette er en enkel raglansweater strikket oppefra og
ned, med et strukturmønster på forstykket. Der strikkes vendepinde på bærestykket, for at forme det, så
sweateren sidder bedre. Alle udtagninger er talt ud
fra markører, som placeres i strikketøjet. Når bære-
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stykket er strikket, sættes ærmernes masker i hvil og
kroppen strikkes. Til sidst strikkes ærmerne.

Der strikkes nu efter diagram på forstykket m på alle
omgange, indtil andet nævnes.

Særlige teknikker
For at ”forme” bærestykket således at ryggen bliver
lidt højere end forstykket, er der i modellen strikket
vendepinde. For vejledning til vending med tvillingemaske, se side 4.

Omg B (raglanudtagninger): 1 udt, 2 r, 1 udt, *strik r
til 1 m før næste Bmk, 1 udt, 2 r, 1 udt*, gentag fra *
til * yderligere to gange, strik r til 1 m før Rmk.

Bærestykke
Slå 64 m op på pind 4 mm. Strik 10 omg rib (2 r, 2
vr).
Skift til pind 4,5 mm. Strik 1 omg glatstrik mens du
placerer markører som følger: Strik 4 r, sæt Gmk
(markør for vendepinde), 3 r, sæt Bmk (markør for
raglan), 14 r, 1 udt (og marker den udtagne m med
et stykke garn – dette er midtermasken, som bruges
når du strikker efter diagram fra næste omg), 14 r,
sæt Bmk, 3 r, sæt Gmk, strik 4 r, sæt Bmk, 22 r, sæt
Rmk.
Omg A: Strik r til forstykkets m, strik mønster efter
diagram (du skal selv tælle frem til mønsterets placering, ud fra den markerede midtermaske). Strik r til 1
m før Rmk.

Strik 1 omg A. (Der er nu 9 m på hvert ærme, 31 m
på forstykket og 24 m på ryggen).
Omg C (vendepind, ikke en hel omg): 1 udt, 2 r, 1
udt, strik r til 3 m før Gmk, vend om næste m, strik
vr (hen over Rmk) til 1 m før Bmk, 1 udt, 2 vr, 1 udt,
strik vr til 3 m før Gmk, vend om næste m, strik r til
1 m før Rmk. (Der er nu 10 m på hvert ærme, 31 m
på forstykket og 26m på ryggen).
Strik 1 omg B, 1 omg A, 1 omg B og 1 omg A.
Omg D (vendepind, ikke en hel omg): 1 udt, 2 r, 1
udt, strik r til 1 m før Gmk, vend om næste m, strik
vr (hen over Rmk) til 1 m før Bmk, 1 udt, 2 vr, 1 udt,
strik vr til 1 m før Gmk, vend om næste m, strik r til
1 m før Rmk.

Diagram

ret

midtermaske

vrang
Mønstergentagelse
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Strik 1 omg B, 1 omg A, 1 omg B og 1 omg A.
Omg E (vendepind, ikke en hel omg): 1 udt, 2 r, 1
udt, strik r til 5 m efter Gmk, vend om næste m, strik
vr (hen over Rmk) til 1 m før Bmk, 1 udt, 2 vr, 1 udt,
strik vr til 5 m efter Gmk, vend om næste m, strik r
til 1 m før Rmk.
Alle vendepinde er nu strikket og alle Gmk fjernes på
næste omg, da de ikke skal bruges længere.
Strik en 1 B og 1 omg A.
Gentag omg B og A til der er taget ud ialt (14) 15
(16) 18 (20) gange mellem forstykker og ærmer. (Der
er nu 38 (40) 42 (46) 50 m til hvert ærme, 56 (58)
60 (64) 68 m på ryg og 57 (59) 61 (65) 69 forstykke).
Krop
På næste omgang skal der sættes m i hvil, fjernes og
flyttes markører.
Næste omg: 1 r, fjern Rmk, sæt ærmets 38 (40) 42
(46) 50 m i hvil på en rundpind eller et stykke snor,
slå 3 (3) 4 (4) 4 nye m op, sæt Rmk (som nu markerer omg’s start), slå 3 (3) 4 (4) 4 nye m op, strik r
til Bmk, fjern Bmk (både før og efter forstykkets m),
sæt det andet ærmes m i hvil på en rundpind eller
et stykke snor, slå 3 (3) 4 (4) 4 nye m op, sæt Gmk
(markerer nu sidesømmen), slå 3 (3) 4 (4) 4 nye m,
strik r til Rmk. (Du har nu 125 (129) 137 (145) 153
m på omg).
Forsæt i glatstrik med mønster efter diagram, til du
har 8 (9) 10 (11) 12 romber i midten af mønsteret,
talt fra ribkanten.
Skift til pind 4 mm.
Næste omg: Strik 2 r sm, strik r omg ud.
Strik 10 omg rib (2 r, 2 vr). Luk m af.
Ærmer
Sæt det ene ærmes m på p 4,5 mm igen. Strik m på
pinden r, strik 3 (3) 4 (4) 4 m op i kroppens ærmegab, sæt Rmk, strik 3 (3) 4 (4) 4 m mere op. Strik r
til Rmk. (Du har nu 44 (46) 50 (54) 58 m på omg).
Omgang F: Strik r til 1 m før Rmk.
*Strik 5 (6) 6 (7) 7 omg F.
Omgang G: 2 r sm, 2 r, 1 o-ind, r til 1 m før Rmk*
Gentag fra * til * yderligere 5 (6) 8 (8) 8 gange. (Du
har nu 32 (32) 32 (36) 40 m på omg.)
Strik til ærmet måler 23 (27) 32 (36) 41 cm.
Skift til p 4 mm. Strik 10 omg rib (2 r, 2 vr). Luk maskerne af.
Strik det andet ærme magen til.
Montering
Hæft ender. (Du skal evt. sy lidt sammen på hver side
af de opstrikkede masker i ærmegabene).
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