Alcea - en lang, patentstrikket cardigan
Design: Rachel Søgaard
”Alcea” er en del af Filcolanas kollektion ”Colours
of the Scandinavian
Summer”. I kollektion
har vores design-team
ladet sig inspirere af
lyset og de skønne farver i skagensmalerierne.
Alcea er det latinske navn for stokrose – de høje
blomster, der vokser langs husmure og stakitter
i Skagen by.
Denne lange cardigan i tofarvet halvpatent har
mørkeblå bund som havet på en skyet dag og
kontrastfarver øverst, der kunne lede tanken hen
på blot et par af stokrosernes farver.
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Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana:
550 (600) 650 (700) g fv 270 (Midnight Blue) = Fv A
150 (150) 150 (150) g fv 817 (Cinnamon) = Fv B
50 (100) 100 (100) g fv 281 (Rime Frost) = Fv C
Rundpind 4,5 mm, 80 cm. Rundpind 5,5 mm, 40 og
80 cm. Strømpepinde 4,5 mm.
4 knapper, ca. 25 mm i diameter.
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 96 (104) 112 (120) cm
Ærmelængde: ca. 41 cm (alle str.). NB! Raglanen er
ret dyb!
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Hel længde: ca. 92 (94) 96 (98) cm
Strikkefasthed
16 m x 33 p i halvpatent på p 5,5 mm efter vask =
10 x 10 cm. NB! Når man tæller pinde i patent fra
retsiden, vil der være 1 maske i højden for hver 2
pinde, der strikket.
Særlige forkortelser
Patent-ret: Strik masken og omslaget ret sammen.
Patent-vrang: Strik masken og omslaget vrang sammen.
Mgo: Med garnet over pinden som et omslag
3i1: udtagning – strik 3 masker i 1 maske således:
strik 1 patent-ret, lad m blive på venstre p, slå om,
og strik igen 1 patent-ret i samme maske med omslag. Lad masken glide af venstre pind.
Højre-indt – indtagning, der hælder mod højre: 1 r
løs af (m og omslag), 1 r, træk den løse m over, sæt
m over på venstre p, og træk den følgende m (og omslag) over, sæt m tilbage på højre p.
Venstre-indt – indtagning, der hælder mod venstre: 1
r løs af (m og omslag), 2 r sm (den ene med omslag),
træk den løse m over.
Arbejdsgang
Ryg- og forstykker strikkes frem og tilbage i ét stykke
op til ærmegabet. Ærmerne strikkes rundt op til
ærmegabet. Herefter samles delene, og bærestykket
strikkes frem og tilbage med raglanindtagninger. Til
slut strikkes der masker op langs forkanter og hals,
og knap- og knaphulskant samt halskant ud i ét.
Krop
Slå 151 (163) 175 (187) m op på rundp 4,5 mm med
farve A, og strik frem og tilbage i rib således (1. p =
vrangsiden): *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, og slut
med 1 r.
Strik i alt 4 cm, slut med en p fra retsiden.
Skift til rundp 5,5 mm, og fortsæt i ensfarvet halvpatent således:
1. p (vrangsiden): *1 r, 1 vr løs af mgo*, gentag fra *
til *, og slut med 1 r.

Side 2
2. p: *1 vr, 1 patent-ret*, gentag fra * til *, og slut
med 1 vr. Gentag disse 2 p.
Fortsæt i halvpatent, til arbejdet måler ca. 47 cm, og
slut med en pind fra vrangsiden.
Sæt farve B til, og strik tofarvet halvpatent således:
1. mønster-p (farve B, retsiden): 1 vr, *1 patent-ret,
1 vr*, gentag fra * til * pinden ud. Vend ikke arbejdet, men skub maskerne ned i den anden ende af
pinden, og strik igen fra retsiden.
2. mønster-p (farve A, retsiden): 1 vr løs af, *1 vr løs
af mgo, 1 vr*, gentag fra * til *, og slut med 1 vr løs
af mgo, 1 vr løs af. Vend.
3. mønster-p (farve B, vrangsiden): 1 r, *1 patentvrang, 1 r*, gentag fra * til * pinden ud. Vend ikke
arbejdet, men skub maskerne ned i den anden ende
af pinden, og strik igen fra vrangsiden.
4. mønster-p (farve A, vrangsiden): 1 vr løs af, *1 vr
løs af mgo, 1 r*, gentag fra * til *, og slut med 1 vr
løs af mgo, 1 vr løs af. Vend.
Gentag disse 4 p.
NB! Det er også muligt at strikke kantmaskerne med
begge farver samtidig, men jeg synes, at det giver en
lidt tyk kant, så det er bedre at fv B, som her, ”fanges” af farve A.
Strik ca. 17 (18) 19 (20) cm med farve A+B, og luk
af til ærmegab på en 1. mønster-p således:
Strik 35 (37) 41 (45) m, luk 3 m af, strik, til der er 75
(83) 87 (91) m på p efter de aflukkede, luk 3 m af,
strik pinden ud.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.
Ærmer
Slå 36 (40) 44 (48) m op på strømpep 4,5 mm med
farve A, saml omg, marker den første m, og strik
rundt i rib, således: Begynd med 1 vr (markér denne
m) *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, og slut med 1 r.
Strik i alt 4 cm rib.
Skift til strømpep 5,5 mm og ensfarvet halvpatent
således:
1. mønster-omg: 1 vr, *1 vr løs af mgo, 1 vr*, gentag
fra * til *, og slut med 1 vr løs af mgo.
2. mønster-omg: 1 vr, *1 patent-ret, 1 vr*, gentag
fra * til *, og slut med 1 patent-ret.
Gentag disse 2 omg.
Begynd udtagningerne når ærmet måler ca. 10 cm.
Slut med en 1. omg, og tag ud på næste omg således: 1 vr, 3i1, *1 vr, 1 patent-ret*, gentag fra * til *,
til der er 1 m tilbage på omg, 3i1. På den følgende
omg strikkes omslaget vrang.
Tag ud på denne måde for ca. hver 8 cm, yderligere 2
gange – hver gang på en 2. mønster-omg (= 48 (52)
56 (60) m.
Samtidig, når ærmet måler ca. 21 cm (alle str.), skiftes der til tofarvet halvpatent således: Slut med en 1.
mønster-omg, sæt farve B til, og strik således:
2. mønster-omg (farve B): 1 vr, *1 patent-ret, 1 vr*,
gentag fra * til *, og slut med 1 patent-ret.
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1. mønster-omg (farve A): 1 vr, *1 vr løs af mgo, 1
vr*, gentag fra * til *, og slut med 1 vr løs af mgo.

Side 3
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.

Gentag disse 2 omg, til der er strikket lige så mange
omgange med fv A+B som på kroppen (ærmet måler
ca. 41 cm), og luk af til ærmegab således: Slut med
en 1. mønster-omg med farve A, hvor den sidste m
på omg (den, der ligger før den markerede m) ikke
strikkes.
Strik 2. mønster-omg med farve B, begynd med at
lukke 3 m af, og strik omg rundt.
Lad arbejdet hvile, og strik et ærme magen til.
Bærestykke
Fortsæt i tofarvet halvpatent frem og tilbage som på
kroppen. Saml omg ved at sætte ærmernes m ind
over de aflukkede m i hver side af kroppen (= 235
(255) 275 (295) m).
Begynd med farve A + B, som du sluttede med på
kroppen. Strik 2. mønster-p (farve A, retsiden), og
strik på denne p 2 vr sm, 1 m fra hver del, hvor delene mødes. Marker disse 4 m til raglan.
Erstat farve B med farve C, og strik 3. og 4. mønsterp og derefter igen alle 4 mønster-p.
Begynd raglan indtagninger på næste p (1. mønsterp, farve C, retsiden) og V-hals således:
1. p (farve C, retsiden): 1 vr, **venstre-indt, 1 vr *1
patent-ret, 1 vr*, gentag fra * til * til 3 m før den
markerede m, højre-indt, 1 vr**, gentag fra ** til **
yderligere 4 gange. Husk - vend ikke arbejdet, men
skub maskerne ned i den anden ende af pinden, og
strik igen fra retsiden.
Gentag disse indtagninger på hver 8. p yderligere 5
(5) 6 (7) gange.
Afslut derefter indtagningerne mod forkanterne, mens
raglan indtagningerne fortsætter 1 gang mere på 8. p
og derefter på hver 4. p 3 (4) 4 (4) gange = 47 (51)
51 (51) m.
Samtidig, når der er strikket samme antal p med
farve A + C som med farve A + B, skiftes der til ensfarvet halvpatent som nederst på kroppen.
Lad m hvile.
Montering
Kant langs hals og forkanter: Begynd nederst på
højre forstykke, og strik m op fra retsiden med rundp
4,5 mm og farve A. Strik 1 m op for hver 2 m langs
begge forkanter, og strik ret over de hvilende m i
nakken (maskeantallet skal være ulige).
Næste p (vrangsiden): Begynd med 1 vr, og strik rib,
1 r, 1 vr, pinden ud. Strik i alt 4 p rib.
Marker derefter 4 knaphuller på højre forkant. Det
øverste lige under den første indtagning til hals, de
øvrige med ca. 10 cm’s mellemrum.
På næste p (vrangsiden) lukkes 3 m af ud for hver
markering, og på den følgende p slås der 3 nye m op
over de aflukkede.
Når der er strikket i alt 9 p rib, lukkes alle m af – ikke
for stramt, ikke for løst!
Sy det lille hul under ærmerne, og hæft alle ender.
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