Dicentra - et babysvøb med små hjerter
Design: Rachel Søgaard
Et charmerende babysvøb eller firkantet sjal
med små hjerter, strikket efter gammel shetlandsk tradition.
4. udgave - august 2015 © Filcolana A/S
Materialer
ca. 300 g Anina fra Filcolana.
Samt ca. 1 meter tykkere bomuldsgarn - gerne merceriseret.
Rundpind 3,5 gerne 80 cm lang eller mere.
Mål
100 x 100 cm
Strikkefasthed
26 m og 36 p glatstrikning på 3,5 mm pinde = 10 x
10 cm
25 m og 31 p i mønster efter diagram A på 3,5 mm
pinde = 10 x 10 cm
Usynlig opslagning (se illustration på side 2):
Dan en løkke af uldgarnet, og sæt den på pinden. Idet
hjælpegarnet holdes tæt under pinden, trækkes en
løkke under hjælpegarnet skiftevis på den ene og den
anden side af dette og op på pinden. Lad hjælpegarnet sidde til maskerne skal bruges senere.
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Dicentra
Babysvøb
Svøbet strikkes i 2 dele à la de gamle shetlandssjaler.
Først strikkes det midterste kvadrat: Slå 151 m
op med usynlig opslagning.
Strik 2 p glat og fortsæt derefter i hulmønster efter
diagram A.
Strik i alt 180 p eller 15 gange diagrammet. Derefter
2 p glat.
Nu strikkes den 2. del: Strik 1 p ret fra retsiden over de 151 m på pinden, fortsæt ned omkring
”hjørnet” med at strikke 153 m op langs siden, strik
de 151 m fra opslagningen, strik 153 m op langs den
anden side af arbejdet. Første og sidste m af de 153
m langs siderne markerer herefter hjørnerne (isæt
maskemarkører eller en lille garnende i de 4 hjørner).
Nu strikkes videre rundt på omgangen, idet der på hv.
2. omg. tages 1 m ud på hver side af de 4 hjørnemasker ved at slå om pinden. Dette fortsættes arbejdet
ud:
1. omg: Strik r og tag samtidig ud ved de 4 hjørner.
2. omg: Strik vr.
3. omg: Strik som 1. omg.
4. omg: Strik som 2. omg.
5. omg: Strik som 1. omg.
6. omg: Strik r.

Side 2
Montering
Hækl en række musetakker rundt i kanten således:
1 fm, 3 lm 1 km i den første af de 3 lm, spring 1 m
over, 1 fm i næste m.
I hver af spidserne undlader man at springe masken
over.
Skyl tæppet op og spænd det fugtigt op på en flamingoplade el. lign. med en nål i hver spids.
Diagram A

Der er nu 157 m på hver side af de 4 sider – hjørnemasken undtaget.
Fortsæt herefter efter diagram B.
Luk løst af.

Usynlig opslagning

1

2
Dan en løkke af uldgarnet, og sæt den på pinden. Hold hjælpegarnet tæt under pinden.
Træk en løkke under hjælpegarnet skiftevis på den ene og den anden side af dette og op på pinden.
Lad hjælpegarnet sidde til maskerne skal bruges senere.
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Side 3

Diagram B
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