Børsen

- en smuk sweater med snoninger

Design: Rachel Søgaard
Et af Københavns ikoniske spir er Dragespiret på bygningen, der tidligere husede
Københavns fondsbørs. Spiret består af fire
dragehaler, der snor sig om hinanden. Modsat mange af byens andre spir, som består
af kobber, er Dragespiret en trækonstruktion
beklædt med bly. Det skulle efter sigende
beskytte bygningen mod ”fjendeslag og ildsvåde”, og Børsen har da også undgået flere
af de brande, der over årene har hærget de
nærliggende bygninger.
Designeren har valgt blyets grå farve til bund
og givet bærestykke og rib en drys af glimmer.
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Materialer
250 (300) 300 (350) g Pernilla fra Filcolana farve 954
(Light Grey melange)
250 (300) 300 (350) g Indiecita fra Filcolana farve
401 (Light Grey melange)
50 (50) 50 (50) g Paia fra Filcolana farve 702 (Silver
Shimmer)
Rundpind 4,5 og 5,5 mm, 40 og 80 cm
Strømpepinde 4,5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 97 (107) 117 (127) cm
Ærmelængde: 47 cm alle str.
Hel længde (fra skulderen): 54 (55) 57 (58) cm
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Strikkefasthed
18 m og 25 p i glatstrikning med 1 tråd Pernilla + 1
tråd Indiecita på p 5,5 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser og forklaringer
udtvr (udtagning vrang): Stik venstre p under lænken mellem m forfra, og strik den drejet vrang, dvs. i
bagerste maskeled.
Arbejdsgang
Sweateren strikkes oppefra og ned. Først strikkes hals
og bærestykke med snoninger på en bund af omvendt
glatstrik og udtagninger. Herefter deles arbejdet til
krop og ærmer, som strikkes hver for sig i omvendt
glatstrik og hver især afsluttes med ribkanter.
Bemærk: Hvis du vil slippe for at strikke vrang, kan
du, når bærestykket er strikket, vende arbejdet med
vrangsiden udad og fortsætte rundt i ret. Men marker
inden da, hvor arbejdet skal deles, så snoningerne

på bærestykket kommer til at ligge symmetrisk ved
delingen.
Hals og bærestykke
Slå 64 (72) 80 (88) m op på rundp 4,5 mm med 1
tråd af hver af de 3 kvaliteter.
Saml omg, sæt en markør ved omg’s begyndelse, og
strik rundt i rib således: *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *
omg rundt.
Gentag denne omg, til arbejdet måler ca. 10 cm.
Skift til rundp 5,5 mm, og tag ud på næste omg således: udtvr, *2 r, 2 vr, udtvr*, gentag fra * til *, og
slut med 2 r, 2 vr = 80 (90) 100 (110) m.
Strik yderligere 5 omg rib således: 1 vr, *2 r, 3 vr*,
gentag fra * til *, og slut med 2 r, 2 vr.
Fortsæt rundt med snoninger og udtagninger efter
diagrammet stadig med 1 tråd af hver af de 3 kvaliteter.
Når alle 41 p i diagrammet er strikket er der 272
(306) 340 (374) m.
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sæt 4 m på hjælpep bag arb, 4 ret, strik m på
hjælpep ret

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24

stik hjælpep bagfra under lænken før næste m,
og sæt de næste 3 m på samme hjælpep, hold
hjælpep bag arbejdet. Stik herefter venstre p
forfra under lænken før næste m, strik lænken
og de næste 3 m ret. Strik derefter lænken og
m på hjælpep ret
sæt 3 m på hjælpep bag arb, 3 ret, strik m på
hjælpep ret
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stik hjælpep bagfra under lænken før næste m,
og sæt de næste 2 m på samme hjælpep, hold
hjælpep bag arbejdet. Stik herefter venstre p
forfra under lænken før næste m, strik lænken
og de næste 2 m ret. Strik derefter lænken og
m på hjælpep ret
sæt 2 m på hjælpep bag arb, 2 ret, strik m på
hjælpep ret
stik hjælpep bagfra under lænken før næste m,
og sæt næste m på samme hjælpep, hold
hjælpep bag arbejdet. Stik herefter venstre p
forfra under lænken før næste m, strik lænken
og den næste m ret. Strik derefter lænken og m
på hjælpep ret
udtvr
vrang
ret
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Bryd Paia og fortsæt rundt i vr med 1 tråd Pernilla og
1 tråd Indiecita. Strik i alt 10 (12) 16 (20) omg vr.
Flyt markøren ved omg’s begyndelse i str. M L og XL
således:
M: 4 m mod venstre.
L: 8 m mod venstre.
XL: 5 m mod højre.
Herefter deles arbejdet til krop og ærmer således:
Strik vr over de første 84 (93) 102 (111) m til bagstykke, slå 3 nye m op, sæt de næste 52 (60) 68 (76)
m på en tråd eller en maskeholder til ærme, strik vr
over de næste 84 (93) 102 (111) m til forstykke, slå
3 nye m op, og sæt de resterende 52 (60) 68 (76) m
på en tråd til ærme.
Krop
Fortsæt rundt i vr over kroppens 174 (192) 210 (228)
m, til arbejdet måler ca. 28 cm (alle str.) fra delingen.
Fortsæt med 1 tråd af hver af de 3 kvaliteter. Strik 1
omg r, hvor der tages 2 (0) 2 (0) m ind jævnt fordelt,
og strik derefter 7 omg rib (2 r, 2 vr). Luk af.
Ærmer
Sæt ærmets 52 (60) 68 (76) m på rundp 5,5 mm,
og strik rundt i vr over disse med 1 tråd Pernilla og 1
tråd Indiecita, idet der strikkes 3 m op over de nye m
i ærmegabet = 55 (63) 71 (79) m.
Strik lige ned i vr, til ærmet måler ca. 37 cm eller
ønsket længde minus 10 cm. (Husk, at ærmet skal
være lidt længere end normalt for at kunne ”pose”
over ribkanten).
Skift til strømpep 4,5 mm, tag jævnt fordelt ind til 36
(40) 44 (48) m, og strik 10 cm rib (2 r, 2 vr) med 1
tråd af hver af de 3 kvaliteter.
Luk af, ikke for fast.
Strik det andet ærme på samme måde.
Montering
Hæft alle ender.
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