Fie

- en feminin T-shirt med pyntekrave

Design: Rachel Søgaard
Denne korte, lidt brede T-shirt passer perfekt
til et par højtaljede bukser eller en nederdel.
Den er strikket i den skønne uld-/bomuldskvalitet Merci med et enkelt, feminint mønster.
Skal det feminine understreges, kan T-shirten
bruges sammen med den lille krave, som også
er indeholdt i opskriften.
3. udgave - april 2021 © Filcolana A/S
Materialer
Bluse:
200 (200) 250 (250) g Merci fra Filcolana i farve 1110
(Duckling)
Rundpind 3 mm, 60 cm
Strømpepinde 3 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Krave:
17 g Merci fra Filcolana i farve 101 (Natural white)
2 strømpepinde 2,5 mm
Rundpind 3 mm
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 94 (103) 111 (120) cm
Ærmelængde: 6 cm alle str.
Hel længde: 46 (48) 50 (52) cm
Strikkefasthed
28 m og 37 p i mønster på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
o-indt (overtrækningsindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over
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Arbejdsgang
T-shirtens ærmer og krop strikkes nedefra og op i
mønster. Delene samles til bærestykket, som strikkes med indtagninger, så der dannes et kuppelærme.
Skuldrene strikkes sammen, og til slut strikkes halskanten på.
Kraven strikkes for sig.
Krop
Slå 240 (260) 280 (300) m op på rundp 3 mm med
almindelig krydsopslagning. Saml omg, og strik rundt
i drejet rib (1 dr r, 1 vr), til kanten måler 3 cm.
Skift til glatstrik med mønster efter diagrammet, og
tag jævnt fordelt ud til 264 (288) 312 (336) m på 1.
omg. Sæt en markør i hver side med 132 (144) 156
(168) m til hver halvdel. Fortsæt i mønster, til arbejdet måler ca. 30 (31) 32 (33) cm. Slut med 4. eller 8.
mønsteromg.
Luk nu m af i hver side til ærmegab således: Luk 7
(7) 7 (7) m af, strik mønster til 6 (6) 6 (6) m før næste markør, luk 13 (13) 13 (13) m af, strik mønster til
de sidste 6 (6) 6 (6) m på omg, luk disse m af.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.
Ærmer
Slå 80 (86) 92 (98) m op på strømpep 3 mm. Saml
omg, sæt en markør ved omg’s begyndelse, og strik
rundt i drejet rib (1 dr r, 1 vr) til arbejdet måler 2 cm.
Fortsæt i glatstrik med mønster efter diagrammet,
og tag jævnt fordelt ud til 90 (96) 102 (108) m på 1.
omg.
Fortsæt lige op, til ærmet måler 6 cm. Slut med 4.
eller 8. mønsteromg.
Luk nu m af til ærmegab således: Luk 7 (7) 7 (7) m
af, strik i mønster, til der er 6 (6) 6 (6) m tilbage, luk
disse m af = 77 (83) 89 (95) m.
Lad ærmets m hvile, og strik et ærme magen til.
Bærestykke
Saml delene på rundp 3 mm ved at sætte ærmernes
m ind over de aflukkede m i hver side af kroppen =
i alt 392 (428) 464 (500) m. Sæt en markør i hver
overgang mellem krop og ærmer (i alt 4 markører).
Omg begynder ved markøren mellem ryggen og venstre ærme.

Side 2
Diagram
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Fortsæt i mønster over hver del, som det passer, og
tag ind således: *2 r sm, strik mønster til 2 m før
næste markør, o-indt, flyt markøren*, gentag fra * til
* yderligere 3 gange = 8 m taget ind.
Gentag disse indtagninger på hver omg yderligere
3 (4) 5 (6) gange og derefter på hver 2. omg 5 (6)
7 (8) gange = 320 (340) 360 (380) m. Slut med en
omg uden indtagninger.
Nu flyttes markørerne 1 m ind på hhv. forstykke og
ryg. Dvs. 1. markør flyttes 1 m mod højre, 2. markør
1 m mod venstre, 3. markør 1 m mod højre og 4.
markør 1 m mod venstre.
Herefter tages der kun ind på ærmerne således:
*o-indt, strik mønster til 2 m før næste markør, 2 r
sm, flyt markøren, strik mønster til næste markør*,
gentag fra * til * 1 gang mere = 4 m taget ind.
Tag ind på denne måde i alt 13 (13) 13 (13) gange på
hver 2. omg = 268 (288) 308 (328) m.
Næste omg: *Fjern markøren, 1 r, luk 33 (35) 37
(39) m af (ærme) – der er 1 m tilbage på p efter de
aflukkede m, fjern markøren*, strik 36 (39) 42 (45)
m i mønster, luk 27 (29) 31 (33) m af (hals), strik
mønster til markøren, strik igen fra * til *, strik mønster p ud.
Ryg
Fortsæt frem og tilbage over ryggens m, og slå 1 ny
m op i hver side på 1. p = 103 (111) 119 (127) m.
Strik 20 (21) 22 (23) p i mønster. Lad m hvile.
Venstre forstykke
Sæt garnet til venstre side af forstykket fra vrangsiden. Luk de første 3 m af, strik mønster p ud, og slå 1
ny m op mod ærmegabet = 35 (38) 41 (44) m.
Fortsæt frem og tilbage over disse m, og luk yderligere mod halsen i begyndelsen af hver 2. p for 2 m 1
gang og 1 m 1 gang = 32 (35) 38 (41) m.

www.filcolana.dk

Filcolana

Fie
Fortsæt lige op, til der er strikket i alt 24 (25) 27 (28)
p fra der, hvor garnet blev sat til. Lad m hvile.
Højre forstykke
Slå 1 ny m op på højre p, og fortsæt over m i højre
side af forstykket fra vrangsiden, strik mønster p ud
= 38 (41) 44 (47) m.
Fortsæt frem og tilbage over disse m, og luk mod
halsen i begyndelsen af hver 2. p for 3 m 1 gang, 2 m
1 gang og 1 m 1 gang = 32 (35) 38 (41) m.
Fortsæt lige op, til der er strikket i alt 24 (25) 27 (28)
p fra der, hvor garnet blev sat til. Lad m hvile.

Side 3
14. p: Strik r p ud.
15. p: Som 13. p.
16. p: 4 r, *tag 1 m ud i lænken mellem m, 6 r*, gentag fra * til *, og slut 1 udtagning, 5 r = 213 m.
17. p: 2 r, *6 vr, 1 r*, gentag fra * til *, og slut med
1 r.
18. p: Strik r p ud.
Strik yderligere 4 p r (rillekant). Luk af i r fra retsiden.
Hæft ender. Skyl arbejdet, pres vandet ud i et håndklæde, og læg kraven til tørre trukket pænt i form.

Skuldre
Læg den ene skulders m mod samme antal m i samme side af ryggen ret mod ret. Strik m fra de to dele
sammen to og to, mens der samtidig lukkes af.
Strik den anden skulder sammen på samme måde.
Halskant
Sæt garnet til de hvilende m på ryggen, og strik dem
r, fortsæt ned langs venstre side af halsen, og strik
ca. 3 m op for hver 4 p langs den lige kant. Strik 1 m
op i hver af de aflukkede m til hals, og strik samme
antal m op langs højre side som langs venstre side =
i alt ca. 104 (108) 112 (116) m.
Strik 2 cm drejet rib (1 dr r, 1 vr). Luk af.
Montering
Hæft alle ender.
Sy det lille hul under hvert ærme, og sy sammen
øverst på ærmet.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende
fladt.
Krave
Begynd med at strikke en i-cord: Slå 3 m op på
strømpep 2,5 mm. *Skub m hen i højre side af p,
træk garnet stramt bag om m, og strik 3 r*, gentag
fra * til *.
Strik 80 p i-cord, sæt en markør, strik 123 p, sæt en
markør, og strik yderligere 80 p. Bryd garnet, og træk
garnenden igennem de 3 m.
Strik 123 m op med rundp 3 mm langs de midterste
123 p af i-corden, og strik frem og tilbage således:
1. p (vrangsiden): 2 r, *3 vr, 1 r*, gentag fra * til *,
og slut med 1 r.
2. p: Strik r p ud.
Gentag 1. og 2. p 2 gange mere, og strik derefter
igen 1. p.
8. p (retsiden): 3 r, *tag 1 m ud i lænken mellem m,
4 r*, gentag fra * til * p ud = 153 m.
9. p: 2 r, *4 vr, 1 r*, gentag fra * til *, og slut med 1
r.
10. p: Strik r p ud.
11. p: Som 9. p.
12. p: *5 r, tag 1 m ud i lænken mellem m*, gentag
fra * til *, og slut med 3 r = 183 m.
13. p: 2 r, *5 vr, 1 r*, gentag fra * til *, og slut med
1 r.
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