Bretagne

- en tunika strikket i gotlandsk pelsuld

Design: Rachel Søgaard
Tunikaen er strikket oppefra og ned, så den
kan nem forlænges, hvis du ønsker en kjole i
stedet.
Udtagningerne i skørtet er foretaget, så tunikaen er forskellig for og bag: Brede ”vrangriller” på forstykket og brede ”retriller” på
ryggen.
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Materialer
500 (500) 600 g Gotlandsk Pelsuld fra Filcolana i farve
304. (Bemærk, du skal bruge mere garn, hvis du ønsker at forlænge tunikaen til en kjole)
Rundpind 4 og 4,5 mm, 60 og 80-100 cm, Strømpepinde 4,5 mm
Størrelser
XS/S (M) L/XL
Mål
Passer til overvidde: Ca. 87 (96) 105 cm (et nøjagtig
mål for den færdige model er svært at angive, da ribben er meget elastisk)
Ærmelængde (3/4-ærme): Ca. 34 cm
Hel længde: Ca. 78 (80) 82 cm
Strikkefasthed
17 m og 27 p i glatstrik på p 4,5 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
udtve: Slå garnet for om p, på næste omg strikkes
omslaget dr r eller dr vr, som det passer med mønsteret.
udthø: Slå garnet bag om p, på næste omg strikkes
omslaget r eller vr, som det passer med mønsteret.
Arbejdsgang
Modellen strikkes oppefra og ned.
Bærestykke
Slå 132 (140) 148 m op på rundp 4 mm og strik 5 cm
rundt i rib således: 1 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *
og slut med 2 vr, 1 r.
Skift til rundp 4,5 mm og placer 4 maskemarkører
således: Sæt en markør på p (her begynder nu omg),
1 r, 2 vr, 1 r, sæt en markør på p, 1 r, *2 vr, 2 r*,
gentag fra * til * yderligere 14 (15) 16 gange, 2 vr,
1 r (= ryg), sæt en markør på p, 1 r, 2 vr, 1 r, sæt en
markør på p, 1 r, strik fra * til * 14 (15) 16 gange i
alt, 2 vr, 1 r (= forstykke). Der er nu 64 (68) 72 m på
forstykket og 60 (64) 68 m på ryggen.
Næste omg: Fortsæt rundt i rib og tag ud således: 1
r, 1 udtve, strik som m viser til 1 m før næste markør,
**1 udthø, 2 r (markøren sidder imellem disse 2 m),
1 udtve**, strik som m viser til 1 m før næste markør
og strik igen fra ** til **, strik som m viser til 1 m
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før næste markør, strik igen fra ** til **, strik som m
viser til 1 m før omg-markør, 1 udthø, 1 r = 8 m taget
ud.
Strik 1 omg som m viser.
Næste omg: 1 r, 1 udtve, strik som m viser til 1 m før
næste markør, 1 udthø, strik som m viser til 1 m efter
næste markør, 1 udtve, strik som m viser til 1 m før
næste markør, 1 udthø, strik som m viser omg rundt
= 4 m taget ud.
Gentag disse sidste 2 omg en gang mere = 4 m taget
ud.
Strik 1 omg som m viser.
Gentag disse 6 omg, hvor der på 1. omg tages i alt 8
m ud, mens der på 3. og 5. omg tages 4 m ud. Der
tages altså ud på ærmerne på hver 2. omg og på ryg
og forstykke på hver 6. omg.

Side 2
Damp evt. kanten nederst, så den ikke ruller.

Når der er taget ud på ærmet i alt 26 (30) 34 gange
og 8 (10) 12 gange på forstykke og ryg (om nødvendigt fortsætter antallet af udtagninger på krop eller
ærmer, mens der strikkes lige op over resten, der er
maskeantallet, der er vigtigt), deles arbejdet således:
Sæt ærmets 56 (64) 72 m (mellem omg-markør og
næste markør) på en tråd, strik som m viser frem til
næste markør (= 80 (88) 96 m til forstykke), sæt de
56 (64) 72 m mellem denne og den følgende markør
på en tråd til det andet ærme, strik som m viser omg
rundt (= 76 (84) 92 m til ryg).
Fortsæt rundt i rib, 2 r, 2 vr, og slå 8 nye m op (alle
str.) under ærmet i hver side. Sæt en markør i hver
side mellem de to midterste af de nye m (= 172
(188) 204 m i alt).
Når arbejdet måler 8 (9) 10 cm fra delingen, skal der
tages ud til skørt således: Tag 1 m ud ved at strikke
dr r i lænken mellem m midt i 1., 3., 5. osv. ”vrangrille” på forstykket. Strik til næste markør og tag efter
denne ud i 1., 3., 5. osv. ”retrille” på ryggen. Der
tages ikke ud i den rille, der udgøres af de to m, som
ligger på hver side af hver markør.
Strik 5 omg som m viser. Tag derefter ud midt i 2., 4.,
6. osv. rille på hhv. forstykke og ryg (altså de riller,
hvor ikke før blev taget ud).
Gentag disse udtagninger på hver 6. omg, så der skiftevis tages ud i de ulige og de lige riller.
Når der er 10 m i de brede riller (vr på forstykket og r
på ryggen), strikkes 12 omg lige op som m viser eller
til ønsket længde, og der lukkes af som m viser.
Ærmer
Sæt ærmets m på p og strik 8 nye m op (alle str.)
under ærmet. Placer en markør mellem de to midterste af disse.
Strik rundt i rib, 2 r, 2 vr, og tag 1 m ind på hver side
af markøren på hver 6. p, ved at strikke 2 m sm, r
eller vr som det passer med mønsteret, til der er 48
(52) 56 m tilbage. Fortsæt lige op, til ærmet måler 34
cm eller ønsket længde.
Hæft alle ender.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.
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