Felicia - en helt enkel, blød sweater
Design: Rachel Søgaard
Nogen gange skal et design være så enkelt,
at garnet får masser af plads til bare ”at
være”. I dette design får den bløde kid mohair, silke og alpaka lov at være hovedattraktionen - tilsat fine detaljer som perlerib og
markerede side- og raglansømme.
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Materialer
Indiecita fra Filcolana:
200 (350) 350 (400) g i farve 319 (Blue Violet)
Tilia fra Filcolana:
100 (125) 125 (150) g i farve 319 (Blue Violet)
Rundpind 4 og 5 mm, 60 cm
Strømpepinde 4 og 5 mm
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 81-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 102 (110) 118 (126) cm
Ærmelængde: 45 cm (alle str.)
Hel længde: ca. 75 (77) 79 (81) cm
Strikkefasthed
18 m og 22 p i glatstrikning med en tråd af hvert garn
på p 5 mm = 10 x 10 cm.
Arbejdsgang
Modellen strikkes nedefra og op. Først strikkes krop
og ærmer. Derefter samles delene og bærestykket
strikkes med raglanindtagninger.
Krop
Slå 186 (198) 210 (222) m op på rundp 4 mm med 1
tråd af hver kvalitet. Saml omg og strik rundt således:
1. omg: *1 r, 2 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
2. omg: Strik ret.
Gentag disse 2 omg, til ribben måler ca. 10 cm. Slut
med 2. omg.
Skift til rundp 5 mm og sæt et mærke omkring 2 m i
hver side således:
Strik *91 (97) 103 (109) r, sæt et mærke, strik 2 vr,
sæt et mærke*, gentag fra * til * 1 gang mere.
Fortsæt med at strikke retriller over de 2 m i hver
side og glatstrik over de resterende m, til arbejdet
måler 46 cm (alle str.).
Luk nu 6 m af i hver side til ærmegab, 2 m på hver
side af de markerede m samt de markerede m.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.
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Ærmer
Slå 33 (36) 39 (42) m op på strømpep 4 mm med en
tråd af hver kvalitet, og strik 10 cm rundt i rib som til
kroppen. Slut med 2. omg.
Skift til strømpep 5 mm, sæt et mærke omkring de
2 sidste m på omg og tag samtidig 1 (0) 1 (0) m ud
på omg (= 34 (36) 40 (42) m). De 2 masker mellem
mærkerne strikkes i retriller som på kroppen.
Tag 1 m ud på næste omg på hver side af de 2 markerede m (som forklaret ovenfor) og derefter på hver
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6. omg yderligere 11 (12) 12 (13) gange (= 58 (62)
66 (70) m). Fortsæt lige op, til ærmet måler 45 (45)
45 (46) cm. Luk 6 m af under ærmet, 2 m på hver
side af de markerede m samt de markerede m.
Lad arbejdet hvile og strik et ærme magen til.
Bærestykke
Saml delene på rundp ved at sætte ærmerne ind over
de aflukkede m i hver side af kroppen (= 278 (298)
318 (338) m). Sæt et mærke ved hver samling.
Strik 1 m på hver side af hvert mærke i retriller som
på ærme og krop, og tag 1 m ind på hver side af de 2
m således:
Lad omg begynde midt bag.
*Strik til 3 m før mærket, 1 r løst af, 1 r, træk den
løse m over, strik 2 m retriller, 2 r sm*, gentag fra *
til * ved hvert mærke (= minus 8 m på omg).
Gentag disse indtagninger på hver 2. omg, til der er
2 glatstrikkede m tilbage på ærmet (Der tages ind 24
(26) 28 (30) gange i alt).
På næste omg strikkes disse 2 m r sm, og der tages
samtidig 1 (0) 2 (1) m ind på hhv. forstykke og ryg,
sådan at ribmønsteret kommer til at passe så retrillerne fortsætter op i halskanten (= 82 (88) 88 (94)
m.
Strik 6 cm rib som nederste på arbejdet. Slut med 2.
omg.
Luk af i ribmønster.
Montering
Hæft alle ender. Sy hullerne under ærmerne sammen.
Skyl arbejdet. Centrifuger let og lad tørre liggende.
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