Elliot

- en dejlig babysweater

Design: Rachel Søgaard
Med kun ret og vrang kan man danne uendeligt mange forskellige mønstre. Her kan man
”slappe af”, mens der strikkes både ret på
hver anden omgang eller pind, og være lidt
mere opmærksom, når der strikkes ret og
vrang på de øvrige omgange.
Blusen har knapper i den ene raglansøm, så
det er nemt for barnet at få hovedet igennem.
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Materialer
100 (100) 150 (150) g Merci fra Filcolana fv 1061
(Bluestone)
Rundpind og strømpepinde 3 mm
2 knapper, ca. 12 mm i diameter
Størrelser
1 mdr/56 cl (6 mdr/68 cl) 1 år/80 cl (2 år/ 92 cl)
Mål
Overvidde: ca. 46 (51) 57 (63) cm
Passer til brystvidde: 39-43 (44-48) 49-53 (54-58)
cm
Hel længde: ca. 24 (27) 30 (33) cm
Ærmelængde: 16 (18) 20 (22) cm
Strikkefasthed
28 m x 46 p i mønster på p 3 mm = 10 x 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, prøv med større eller
mindre pind.
Særlige forkortelser
h-udt: Højre udtagning. Løft lænken mellem 2 m op
bagfra og strik r.
v-udt: Venstre udtagning. Løft lænken mellem 2 m op
forfra og strik dr r
Vendemasker: (German Short Rows) Strik til det
sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1.
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vr løs af med garnet foran masken (mod din selv).
Før garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller
væk fra dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en
dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som
arbejdet viser).
Arbejdsgang
Blusen strikkes rundt nedefra og op med raglan, til
der deles til slids. Hvorefter der strikkes frem og tilbage. Til slut strikkes knap- og knaphulskant i slidsen.
Krop
Slå 128 (144) 160 (176) m op på rundpind 3 mm,
sæt en markør i omg’s 1. m og i den 65. (73.) 81.
(89.) m, og strik rundt i perlerib således:
1. omg: Strik ret.
2. omg: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
Gentag disse 2 omg, til arbejdet måler 3,5 cm. Slut
med 2. omg.
Fortsæt i mønster således:
1. omg: Strik ret.
2. omg: *1 r, 3 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
3. omg: Strik ret.
4. omg: 2 vr, *1 r, 3 vr*, gentag fra * til * til de sidste 2 m, og slut med 1 r, 1 vr.
Gentag disse 4 omg, til arbejdet måler 16 (18) 20
(22) cm. Slut med 2. eller 4. omg.
Luk på næste omg 5 m af i hver side af arbejdet
således: Luk 3 m af, strik til 2 m før den markerede
m, luk 5 m af, strik, til der er 2 m tilbage på omg, luk
disse m af.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.
Ærmer
Slå 30 (34) 38 (42) m op strømpepinde 3 mm, saml
omg, sæt en markør i omg’s 1. m, og strik rundt i
perlerib som på kroppen, til arbejdet måler 4 cm. Slut
med 2. omg.
Fortsæt rundt i mønster, idet der tages 1 m ud på
hver side af den markerede m på 1. omg således:
1. omg: 1 r (den markerede m), v-udt, strik ret omg
rundt, h-udt.
2. omg: 1 r (den markerede m), *1 r, 3 vr*, gentag
fra * til *, og slut med 1 r, 2 vr.
Fortsæt rundt i mønster som på kroppen, idet den
markerede m strikkes ret på alle omg, og der tages
ud som forklaret på hver 6. (6.) 8. (10.) omg, til der
er i alt 46 (50) 54 (58) m på omg.
Fortsæt lige op, til ærmet måler 16 (18) 20 (22) cm.
Slut med 2. eller 4. omg.
Luk 5 m af på næste omg således: Luk 3 m af, strik,
til der er 2 m tilbage på omg, luk disse 2 m af.
Lad arbejdet hvile, og strik et ærme magen til.
Bærestykke
Saml delene på rundpind = 200 (224) 248 (272) m.
Strik rundt i mønster, så det passer for hver del, og
strik 1 m fra hver del sammen i hver samling på 1.
omg – sæt en markør i hver af disse 4 m (raglan-m).
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Side 2
Omg begynder med raglan-m mellem venstre ærme
og forstykket.
Sæt også en markør i forstykkets midterste m, som
skal bruges når der skal sættes m af til hals.
Strik raglan-m ret på mønsterets ulige (den retstrikkede) omg og vrang på mønsterets lige (den
mønsterstrikkede) omg, og strik 1 m på hver side af
denne ret (når arbejdet deles til slidsen, ret på retsiden og vrang på vrangsiden).
Tag ind til raglan på hver anden omg (ulige omg i
mønsteret) således:
Strik *1 r (den markerede m), 1 r løs af, 1 r, træk den
løse m over, strik ret til 2 m før næste markerede m,
2 r sm*, gentag fra * til * yderligere 3 gange.
Når der er taget ind på denne måde i alt 7 gange –
slut med en omg uden indtagninger – skal arbejdet
deles til slids.
Næste omg: Luk 3 m af, strik ret med raglan-indtagninger omg rundt. Vend.
Næste p (vrangsiden): Luk 2 m af, 1 vr, *strik mønster til 1 m før den markerede m, 1 vr, 1 r, 1 vr*,
gentag fra * til * yderligere 2 gange, strik mønster, til
der er 2 m tilbage, 1 vr, 1 r.
Næste p (retsiden): 1 vr, *1 r løs af, 1 r, træk den
løse m over, strik ret til 2 m før den markerede m, 2 r
sm, 1 r (den markerede m)*, gentag fra * til * yderligere 2 gange, derefter 1 r løs af, 1 r, træk den løse m
over, strik ret, til der er 3 m tilbage, 2 r sm, 1 vr.
Næste p (vrangsiden): 1 r, 1 vr, *strik mønster til 1
m før den markerede m, 1 vr, 1 r, 1 vr*, gentag fra *
til * yderligere 2 gange, strik mønster, til der er 2 m
tilbage, 1 vr, 1 r.
Gentag disse 2 p, til der er taget ind i alt 15 (17) 19
(21) gange. Slut med en p fra retsiden.
Lad nu forstykkets midterste 9 (11) 13 (15) m hvile
til hals (den markerede m + 4 (5) 6 (7) m på hver
side) og strik vendepinde på den ene side således:
1. vendepind: Strik fra vrangsiden til 4 (5) 6 (7) m før
den markerede m på forstykket. Vend, og strik tilbage
med raglan-indtagninger.
2. vendepind: Strik til 3 (3) 4 (5) m før sidste vending. Vend og strik tilbage med raglan-indtagninger.
3. vendepind: Strik til 3 (3) 3 (3) m før sidste vending. Vend og strik tilbage med raglan-indtagninger.
Lad m hvile.
Strik vendepinde på den anden side af halsen således:
Sæt garnet til fra vrangsiden 4 (5) 6 (7) m efter den
markerede m. Strik pinden ud.
Næste p: Strik med raglan-indtagning til 3 (3) 4 (5)
m før ”hullet”, vend, og strik tilbage.
I denne side foretages der ikke så mange vendinger
som i den anden side, da det er her, der skal laves
stolpelukning.
Halskant: Fortsæt frem og tilbage over alle m i perlerib således:
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Side 3

1. p (retsiden): Strik ret.
2. p: Strik *1 r, 1 vr*, som det passer med raglanmaskerne.
Gentag disse 2 p 1 gang mere, og strik igen 1. p.
Luk af i vrang fra vrangsiden.
Knap- og knaphulskant
Strik 22 (25) 28 (31) m op fra retsiden langs forstykkets kant inkl. halskanten, og strik perlerib som til
halskanten, idet der begyndes med 2. p. Strik samtidig 2 knaphuller på 3. p. Det nederste, når der er
strikket 5 (8) 11 (12) m, det øverste, når der er 5 m
tilbage på p.
Knaphul: Luk 2 m af, slå 2 nye m op på den følgende
p.
Strik på samme måde masker op langs ærmet, og
strik en kant magen til, men uden knaphuller.
Montering
Læg knaphulskanten ovenpå knapkanten og sy dem
til i bunden.
Sy knapper i. Sy det lille hul under ærmerne.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.
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