Delphinium - en enkel, feminin sweater
Design: Nanna Gudmand-Høyer
”Delphinium” er en del
af Filcolanas kollektion
”Colours of the Scandinavian Summer”. I kollektion har vores designteam ladet sig inspirere
af lyset og de skønne farver i skagensmalerierne.
Nogle gange er en enkel, glatstrikket sweater
bare bedst. Her er tilføjet en let taljering og et
lille hulmønster i raglansømmen, der som riddersporens små blomster ligger på rad og række.
Det giver den et feminint udtryk og gør den
sjovere at strikke.
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Materialer
300 (300) 350 (400) 450 g Pernilla fra Filcolana i
farve 819 (Raindrop melange)
Rundpind 3½ og 4 mm, 60 cm
Strømpepinde 3½ og 4 mm
Markører i tre farver (det kan være et stykke garn,
eller en ”rigtig” maskemarkør):
1 rød markør
4 blå markører
2 grønne markører
Størrelser
XS (S) M (L) XL
Mål
Passer til brystvidde: 78-85 (87-94) 95-102 (103109) 110-120
Overvidde: 87 (96) 104 (111) 122 cm
Vidde forneden: 87 (96) 104 (111) 122 cm
Ærmelængde: 44 (45) 45 (46) 46 cm
Hel længde: 55 (56) 57 (57) 57 cm
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Strikkefasthed
22 m og 30 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
h-udt (højre-udtagning): Før venstre pind, med
retning fra forsiden og væk fra dig selv, ind i lænken
mellem to m, tag lænken op på pinden og strik den
drejet ret.
v-udt (venstre-udtagning): Før venstre pind, med
retning fra bagsiden og ind mod dig selv, ind i lænken
mellem to masker, tag lænken op på pinden og strik
den ret.
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
Særlige teknikker
Vending med tvillingemaske, se side 4.
Arbejdsgang
Dette er en enkel raglansweater med et lille hulmønster strikket oppefra og ned. På bærestykket strikkes
der vendepinde, for at forme det, så sweateren sidder
bedre. Alle udtagninger er talt ud fra markører, som
placeres i strikketøjet. Når bærestykket er strikket,
sættes ærmernes masker i hvil og kroppen strikkes.
Til sidst strikkes ærmerne færdige.
Bærestykke
Slå 108 (116) 116 (112) 120 m op på pind 3,5 mm.
Strik 5 pinde ret frem og tilbage.

Side 2
Diagram
4
3
2
1
7 6 5 4 3 2 1

r fra r-siden, vr fra vr-siden
slå om
2 r sm fra r-siden, llvr fra vr-siden
llr fra r-siden, 2 vr sm fra vr-siden
tag 2 m løst af som skulle du strikke
dem sammen, strik den næste m r
og træk de 2 m samlet over.

Skift til pind 4 mm, og strik nu rundt på rundpind.
Etableringsomg: Sæt Rmk (markør for omgangens
start), strik 13 (15) 15 (14) 16 r, 1 h-udt, sæt Bmk,
strik 7 m efter diagram, 1 v-udt, 4 (4) 4 (4) 4 r, sæt
Gmk (markør for vendepinde), 2 (2) 2 (2) 2 r, 1 hudt, sæt Bmk, 7 m efter diagram, 1 v-udt, 42 (46) 46
(44) 48 r, 1 h-udt, sæt Bmk, 7 m efter diagram, 1 vudt, 2 (2) 2 (2) 2 r, sæt Gm (markør for vendepinde),
4 (4) 4 (4) 4 r, 1 h-udt, sæt Bmk, 7 m efter diagram,
1 v-udt, r til Rmk.
Omg A: Strik r til Rmk.
Omg B: *Strik r til Bmk, 1 h-udt, 7 m efter diagram,
1 v-udt*, gentag fra * til * yderligere tre gange, r til
Rmk.
Strik 1 omg A.
Omg C (vendepind, ikke en hel omgang): Strik r til
Bmk, 1 h-udt, 7 m efter diagram, 1 v-udt, r til 5 m før
Gmk, vend om næste m, strik vr (forbi første Bmk og
Rmk) til 7 m før Bmk, 1 h-udt, 7 m efter diagram, 1
vr, 1 v-udt, vr til 5 m før Gmk, vend om næste m, r til
Rmk.
Strik 1 omg A, 1 omg B, 1 om A. (Vær obs på at følge
diagrammet for hvert enkelt hulmønster, da de kun
følges ad på hver anden omgang A).
Omg D (vendepind, ikke en hel omgang): Strik som
omgang C, men vend 3 m før Gmk.
Strik 1 omg A, 1 omg B, 1 omg A.
Omg E (vendepind, ikke en hel omgang): Strik som
omgang C, men vend 1 m før Gmk.
Strik 1 omg A, 1 omg B, 1 omg A.
Omg F (vendepind, ikke en hel omgang): Strik som
omgang C, men vend 1 m EFTER Gmk.
Strik 1 omg A, 1 omg B, 1 omg A.
Omg G (vendepind, ikke en hel omgang): Strik som
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omgang C, men vend 3 m EFTER Gmk.
Strik 1 omg A, 1 omg B, 1 omg A.
Omg H (vendepind, ikke en hel omgang): Strik som
omgang C, men vend 5 m EFTER Gmk.
Strik 1 omg A, 1 omg B, 1 omg A.
Omg I (vendepind, ikke en hel omgang): Strik som
omgang C, men vend 7 m EFTER Gmk.
Strik 1 omg A, 1 omg B, 1 omg A.

Side 3
Gentag fra * til * yderligere 7 (8) 10 (12) 13 gange.
Strik lige op til ærmet måler 43 (44) 44 (45) 45 cm
– eller har den ønskede længde. Strik 5 p ret frem og
tilbage. Luk ærmets m af på næste pind.
Strik det andet ærme på samme måde.
Montering
Sy slidserne sammen på retrillekanterne i hals, bul og
ærmer. Hæft ender.

Omg J (vendepind, ikke en hel omgang): Strik som
omgang C, men vend 9 m EFTER Gmk.
Forsæt med at strikke 1 omg A og 1 omg B til du har
taget ud 17 (20) 23 (27) 30 gange mellem ærmer
og forstykke. Slut med en omg A. Du har nu 48 (54)
60 (68) 74 masker på hvert ærme, 76 (86) 92 (98)
108 masker på hhv. ryg og forstykke, samt 7 masker
i hver ”raglansøm” – i alt 276 (308) 332 (360) 392
masker på pinden.
Bul
På næste omgang skal der sættes m i hvil, fjernes og
flyttes markører.
Fjern Rmk, r til Bmk, fjern Bmk, 4 r, sæt ærmets masker i hvil sammen med 3 raglanmasker på hver side
(54 (60) 66 (74) 80 m i alt), slå 6 (6) 7 (8) 8 nye m
op, sæt Gmk (makerer nu sidesømmen), slå 6 (6) 7
(8) 8 nye m op, r til Bmk, fjern Bmk, 4 r, sæt ærmets
masker i hvil sammen med 3 raglanmasker på hver
side (54 (60) 66 (74) 80 m i alt), slå 6 (6) 7 (8) 8 m
op, sæt Rmk (omg’s start er nu flyttet hertil), slå 6
(6) 7 (8) 8 nye m op. Du har nu 192 (212) 228 (244)
264 m på pinden.
Strik 8 omg r.
*Omg K (indtagning til talje): 5 r, 1 o-indt, r til 7 m
før Gmk, 2 r sm, r til 5 m efter Gmk, 1 o-indt, r til 7
m før Rmk, 2 r sm, r til Rmk.
Strik 9 omg r*.
Gentag fra * til * yderligere 6 gange. Der er nu 168
(188) 204 (220) 240 m på pinden.
Strik yderligere 10 omg r.
*Omg L (udtagning til hofte): 5 r, 1 udt, r til 5 m før
Gmk, 1 udt, r til 5 m efter Gmk, 1 udt, r til 5 m før
Rmk, 1 udt, r til Rmk.
Strik 3 omg r.*
Gentag fra * til * yderligere 6 gange. Der er nu 192
(212) 228 (244) 264 m på pinden.
Strik yderligere 12 (8) 8 (8) 8 omg ret. Strik 5 pinde
ret frem og tilbage. Luk bullens masker af på næste
pind.
Ærmer
Sæt første ærmes 54 (60) 66 (74) 80 m tilbage på
p. Strik 6 (6) 7 (8) 8 m op i kroppens ærmegab, sæt
Rmk, strik 6 (6) 7 (8) 8 flere m op, 54 (60) 66 (74)
80 r, strik r til Rmk = 66 (72) 80 (90) 96 m i alt.
Omg M: Strik r til 3 m før Rmk.
*Omg N: 2 r sm, 2 r, 1 o-ind, r omg ud.
Strik 15 (13) (11) 9 (9) omg M.*
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Side 4

Særlig teknik: Vending med tvillingemaske

fra retsiden

Vip arbejdet mod dig selv. Stik højre pind ind i ”nakken” (bagsiden) af den underliggende maske forfra.
Strik masken ret.
Sæt den maske du lige har strikket (din skyggetvilling) tilbage på venstre pind. Vend og strik videre som
opskriften angiver. Når masken, som har en skyggetvilling, skal strikkes, strikkes masken og dens tvillingmaske sammen, som var de én maske.

fra vrangsiden
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Du skal igen strikke en maske op i den underliggende
maske. Stik højre pind ind den underligende maskes
”nakke” (nu på forsiden af arbejdet) som om du skal
strikke den vrang. Strik masken vrang. Flyt garnet
over på arbejdets vrangside.
Sæt den maske du lige har strikket (din skyggetvilling)
tilbage på venstre pind. Vend og strik videre som opsk
riften angiver. Når masken som har en skyggetvilling
skal strikkes, strikkes masken og dens tvillingmaske
sammen, som var de én maske.
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