Helgi

- en færøsk inspireret sweater

Design: Rachel Søgaard
Klassisk færøsk inspireret sweater strikket på
store pinde. En dejlig varm sag til kolde
stunder.
4. udgave - marts 2014, © Filcolana A/S
Materialer:
Naturgarn fra Filcolana 600 (600) 700 (700) g fv.
101, 200 g fv. 995 og 200 g fv. 993
Rundpind 8 mm, 80 og 7 mm, 60 cm. Strømpepinde
8 mm
Størrelser:
S (M) L (XL)
Mål:
Passer til brystvidde: 84 (92) 100 (108) cm
Overvidde: 92 (100) 108 (116) cm
Ærmelængde: 43 (43) 45 (45) cm
Hel længde: ca. 72 cm
Strikkefasthed:
11 m og 14 p i glatstrikning med mønster på p 8 mm
= 10 x 10 cm
Arbejdsgang:
Forstykke og ryg strikkes rundt i ét stykke op til
ærmegabet. Herefter hviler arbejdet, mens der
strikkes ærmer.
Endelig sættes ærmernes m ind på rundpinden og der
strikkes bærestykke.
Krop:
Slå 112 (120) 128 (136) m op på rundp 8 mm med
fv. 101 og strik rundt i rib, 1 r, 1 vr.
Strik i alt 12 p rib.
Sæt et mærke ved omg’s begyndelse og efter 56 (60)
64 (68) m, disse mærker angiver ”sidesømmene” og
1 m på hver side af mærket strikkes med fv. 101 på
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alle omg. Fortsæt i glatstrik og strik først 1 (2) 4 (4)
omg glat. Strik derefter mønster efter diagrammet
(se side 2), idet der begyndes som pilene viser for
hver størrelse, gentag derefter alle 15 m i
diagrammet.
Når arbejdet måler ca. 43 (43) 45 (45) cm, slut med
diagrammets 25. (24.) 23. (22.) p, lukkes til
ærmegab i hver side således:
Næste omg: Luk 2 m af, strik til der er 52 (56) 60
(64) m på p efter de aflukkede m, luk 4 m af, strik til
der er 52 (56) 60 (64) m på p efter de aflukkede m,
luk de sidste 2 m af.
Lad arbejdet hvile.
Ærmer:
Slå 26 (28) 30 (32) m op på strømpep 8 mm med fv.
101 og strik 12 omg rib, 1 r, vr vr.
Fortsæt i glatstrik og tag 4 m ud jævnt fordelt på 1.
omg, strik i alt 1 (2) 4 (4) omg glat. Fortsæt herefter
i mønster efter diagrammet og tag 1 m ud på hver 5.
omg ved at strikke drejet r i lænken efter omg’s
første m og før sidste m, der strikkes med fv. 101 på
alle omg.
Fortsæt udtagningerne, til der er 46 (48) 50 (52) m
på omg.
Når ærmet måler ca. 43 (43) 45 (45) cm, slut med
diagrammets 25. (24.) 23. (22.) p, lukkes omg’s
første 2 og sidste 2 m af på den følgende omg.
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Side 2
Lad arbejdet hvile og strik et ærme magen til.
Bærestykke:
Sæt nu ærmernes m ind over de aflukkede m på
ryg/forstykke. Omg begynder mellem ryggen og
venstre ærme. Strik rundt i mønster, idet der tages
ind således:
Næste omg: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, strik
til de sidste 2 m på venstre ærme, *2 r sm, 1 r løs af,
1 r, træk den løse m over*, strik til de sidste 2 m på
forstykket, strik fra * til *, strik til de sidste 2 m på
højre ærme, strik fra * til *, strik til de sidste 2 m på
ryggen, 2 r sm.
Alle indtagningerne strikkes med fv. 101.
Gentag disse indtagninger på hver 2. omg yderligere
10 (11) 12 (13) gange, derefter på hver p 4 gange.
Skift til rundp nr. 7 og fortsæt rundt i rib, 1 r, 1 vr,
idet der tages ind, jævnt fordelt, til 66 m. Luk af i rib,
når du har strikket 12 omgange rib.
Montering:
Sy den lille søm under ærmet.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.
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