Maj

- en nyfortolket shetlandssweater

Design: Rachel Søgaard
Klassiske shetlandssweatre er ofte strikket
med mønsterbånd hele vejen fra ribben nederst og op til halskanten. Maj er en nyfortolkning af Shetland-mønsterstrik, med samme
smukke mangefarvede bånd, men med et
lettere udtryk.
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Materialer
Pernilla fra Filcolana:
Fv. A: 300 (300) 350 (400) g farve 978 (Oatmeal)
Fv. B: 50 g farve 823 (Juniper)
Fv. C: 50 g farve 820 (Isabella)
Fv. D: 50 g farve 346 (Thuja)
Fv. E: 50 g farve 977 (Marzipan)
Fv. F: 50 g farve 814 (Storm blue)
Fv. G: 50 g farve 815 (Lavender Grey)
Fv. H: 50 g farve 807 (Boysenberry melange)
Fv. I: 50 g farve 825 (Acacia)
Rundpind 3,5 mm, 80 cm og 40 cm
Rundpind 3 mm, 40 cm
Samt evt rundpind 4 mm, 80 cm, til mønsterstrik
Strømpepinde 3,5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 100 (110) 120 (130) cm
Ærmelængde: 42 (43) 44 (45) cm
Hel længde: 60 (62) 64 (66) cm
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Strikkefasthed
24 m og 33 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10
cm.
NB: Det kan være svært at strikke ensfarvet og mønstret glatstrik med samme strikkefasthed. Jeg vælger
gerne en pind, der er et halvt nr. større, når jeg går
fra ensfarvet til flerfarvet glatstrik. Men tjek din strikkefasthed undervejs!
Særlige forkortelser
Udthø (udtagning, der hælder mod højre): Stik venstre p bagfra under lænken mellem m, og strik den
ret.
Udtve (udtagning, der hælder mod venstre): Stik
venstre p forfra under lænken mellem m, og strik den
drejet ret.
Arbejdsgang
Modellen strikkes nedefra og op. Krop og ærmer strikkes hver for sig og samles derefter til bærestykket,
der strikkes rundt med indtagninger. Nogle vendepinde før halskanten gør, at modellen bliver højere i
nakken.
Krop
Slå 240 (264) 288 (312) m op på rundp 3,5 mm med
farve A og almindelig krydsopslagning. Saml omg, og
strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til kanten måler 6 cm.
Fortsæt rundt i glatstrik efter diagrammet, idet der
begyndes ved pilen for den pågældende størrelse.
NB! Vær opmærksom på din strikkefasthed, når du
strikker mønster. Det kan være nødvendigt at skifte til
rundpind 4 mm.
Når alle p i diagrammet er strikket, fortsættes der lige
op med fv A, til arbejdet måler 37 (38) 39 (40) cm.
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Side 2
Luk 9 m af til ærmegab i hver side på næste omgang
således: Luk 5 m af, strik 111 (123) 135 (147) r, luk
9 m af, strik 111 (123) 135 (147) r, luk de omg’s
sidste 4 m af.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.
Ærmer
Slå 54 (56) 58 (60) m op på strømpep 3,5 mm med
farve A og almindelig krydsopslagning. Saml omg, og
strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til arbejdet måler 6 cm.
Marker omg’s første m, og fortsæt rundt i glatstrik
efter diagrammet, idet der begyndes ved pilen for den
pågældende størrelse.
Tag 1 m ud på hver side af den markerede m på 2.
omg.
Tag derefter ud på samme måde på hver 6.(6.) 6.
(5.) omg, til der er taget ud i alt 19 (20) 20 (21)
gange = 92 (96) 98 (102) m. Når alle p i diagrammet
er strikket, fortsættes der med fv A.
Fortsæt lige op, til ærmet måler 42 (43) 44 (45) cm.
Luk de første 5 og de sidste 4 m af på den følgende
omg.
Lad arbejdet hvile, og strik et ærme magen til.
Bærestykke
Saml delene på rundp 3,5 mm ved at sætte ærmernes m ind over de aflukkede m i hver side af kroppen
= 388 (420) 448 (480) m. Sæt en markør i hver samling mellem krop og ærmer. Omg begynder mellem
højre ærme og ryggen.
Fortsæt rundt i glatstrik med fv A, og tag ind således:
*Strik 2 r sm, strik r til 2 m før markøren, 1 r, løs af,
1 r, træk den løse m over, flyt markøren*, gentag fra
* til * yderligere 3 gange. Der er taget 8 m ind på
omg.
Gentag disse indtagninger på hver 2. omg yderligere
15 (17) 19 (21) gange = 260 (276) 288 (304) m.
Fortsæt med indtagninger men nu kun på ærmerne
således: *Strik r til næste markør, flyt markøren, strik
2 r sm, strik r til 2 m før næste markør, 1 r, løs af, 1 r,
træk den løse m over, flyt markøren*, gentag fra * til
* 1 gang mere. Der er taget 4 m ind på omg.
Tag ind på denne måde på hver 2. omg i alt 13 (13)
12 (12) gange = 208 (224) 240 (256) m.
Slut med en omg uden indtagninger, og undlad her
at strikke den sidste m. Flyt omgangsmarkøren hertil
(dvs. 1 m mod højre).
Tag nu ind til saddelskulder og flyt de øvrige markører
således: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, strik r til
næste markør, fjern markøren, 2 r sm, sæt markøren
igen. Strik r til 1 m før næste markør, flyt markøren
hertil, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, strik til
næste markør, fjern markøren, 2 r sm, sæt markøren
igen, strik r omg rundt.
Fortsæt med indtagningerne til saddelskulder på hver
omg, og luk samtidig de midterste 29 (31) 33 (35)
m af til hals på den følgende omg. Bryd garnet ved
omgangsmarkøren, og sæt det til igen efter de aflukkede m til hals. Fortsæt frem og tilbage med indtagninger til saddelskulder på både pinde fra retsiden og
vrangsiden.
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Indtagninger på retsiden foretages
som tidligere, mens indtagningerne på
vrangsiden foretages sådan: *Strik vr
til 2 m før markøren, tag 2 r løs af én
ad gangen, sæt m tilbage på venstre p,
og strik dem dr vr sm, strik vr til næste
markør, 2 vr sm*, gentag fra * til *,
strik vr pinden ud.
Luk samtidig i hver side af halsen på
hver 2. p for 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og
1 m 1 gang = 135 (149) 163 (177) m.
Fortsæt derefter lige op i hver side af
halsen, mens indtagningerne til saddelskulder fortsætter, til der ikke kan
tages ind flere gange på forstykket.
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Hals
Skift til rundp 3 mm, fortsæt rundt, og
strik 1 omg ret, idet der strikkes 1 m op
i hver af de aflukkede m til hals samt 2
m for hver 3 p i hver side af halsen og
tages 5 m ind jævnt fordelt over forstykkets m og 6 m over bagstykkets m.
Maskeantallet skal være lige.
Begynd efter højre skulder, og strik 9
cm rib (1 r, 1 vr). Luk af.
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Montering
Hæft alle ender. Sy det lille hul under
hvert ærme sammen med maskesting.
Fold halskanten dobbelt og sy
aflukningskanten til på vrangsiden.
Skyl arbejdet, centrifuger let (800-1000
omdr.), og lad det tørre liggende fladt
på et håndklæde.
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- begynd her krop
- begynd her ærme
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