Lilium - en slipover strikket i Gotlandsk pelsuld
Design: Rachel Søgaard
Elegant og feminin slipover med et fint rundt
bærestykke.
4. udgave - september 2015 © Filcolana A/S
Materialer
200 (200) 200 (300) 300 g Gotlandsk Pelsuld fra Filcolana fv. 215
Rundpind 3 mm, 60 cm og 3,5 mm, 60 eller 80 cm
Hjælpepind
Størrelse
XS (S) M (L) XL
Færdige mål
Overvidde: 74 (82) 90 (98) 106 cm
Hel længde: 55 (56) 58 (59) 60 cm
Strikkefasthed
20 m og 30 p i glatstrik på p 3,5 mm = 10 x 10 cm.
NB: Når ærmernes m er lukket af, skal der slås nye m
op. Det giver en pæn, fast kant, hvis der slås op med
en strikket lænkeopslagning således:
Vend arbejdet. * Før højre pind ind imellem de to første
masker på venstre pind og slå om p. Træk en ny maske
ud imellem de to m, og sæt den op på venstre pind.
Gentag fra * til det ønskede anal masker. Vend arbejdet, og strik videre rundt.
(Du kan evt. google ”cable cast on” for at finde videoinstruktioner.)
Arbejdsgang
Slipoveren strikkes oppefra og ned. Først strikkes
mønster, hvori udtagningerne er integreret. Derefter et
stykke omvendt glatstrik, der afsluttes med ærmekanter i drejet rib. Så lukkes ærmernes m af og der slås
nye m op under ærmet, hvorefter kroppen fortsætter i
glatstrik, der afsluttes med en ribkant.
Særlige forkortelser
Udt = udtagning: Strik drejet ret i lænken mellem m
Bærestykke
Slå 143 (156) 169 (182) 195 m op på rundp 3 mm.
Sæt et mærke ved omg’s begyndelse og strik rundt i
mønster efter diagrammet. Når der er strikket 4 omg,
skiftes til rundp 3,5 mm. På diagrammets 19. p flyttes
markøren 1 m mod højre. Når diagrammets 25 omg er
strikket, er der 220 (240) 260 (280) 300 m på omg.
Strik yderligere 7 (9) 11 (13) 15 omg omvendt glatstrik (vrang på alle omg).
Nu fortsættes med følgende maskefordeling: 1 (14) 7
(0) 13 vr, 49 (53) 57 (61) 65 m drejet rib (1 dr r, 1 vr),
61 (67) 73 (79) 85 vr, 49 (53) 57 (61) 65 m drejet rib,
strik vr omg rundt.
Strik i alt 5 omg med denne maskefordeling.
Næste omg: 1 (14) 7 (0) 13 ret, luk 49 (53) 57 (61) 65
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m af i rib, strik ret, til der er 61 (67) 73 (79) 85 m på
p efter de aflukkede m, luk 49 (53) 57 (61) 65 m af i
rib og strik ret omg rundt.
Krop
Næste omg: Strik r og slå 11 (13) 15 (17) 19 nye m
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op (gerne med strikket lænkeopslagning, se ovenfor) i
hver side over de aflukkede m = 144 (160) 176 (192)
208 m.
Sæt et mærke omkring den midterste af de 11 (13) 15
(17) 19 m i hver side og strik lige op i ret, til arbejdet
måler 10 (10) 11 (11) 12 cm fra aflukningen.
Næste omg: *Strik r til 2 m før den markerede m, 1 r
løs af, 1 r, træk den løse m over, 1 r, 2 r sm*, gentag
fra * til *, strik omg rundt.
Gentag disse indtagninger for hver 5 cm yderligere 2
gange = 132 (148) 164 (180) 196 m.
Strik 5 cm lige op og tag derefter ud på hver side af
mærket således: *Strik r til den markerede m, 1 udt,
1 r, 1 udt*, gentag fra * til *, strik omg rundt. Gentag
disse udtagninger for hver 5 cm yderligere 2 gange =
144 (160) 176 (192) 208 m.
Næste p: Tag 28 (32) 34 (38) (40) m ud jævnt fordel
(dvs. udt efter ca. hver 5. m).
Fortsæt i drejet rib, til ’ribben’ måler 8 cm. Luk af i rib
ikke for fast.

Montering
Hæft alle ender.
Vask arbejdet i flydende uldsæbe og kuldslået vand.
Centrifuger let og lad tørre liggende.
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gentag

begynd her

ret på retsiden
vrang på retsiden
drejet ret
drejet vrang
slå om
maske, som ikke eksisterer
sæt 2 m på hjælpep foran arbejdet, 2 ret, strik m på hjælpep ret
sæt 1 m på hjælpep bag arbejdet, 2 ret, strik m på hjælpep vrang
sæt 2 m på hjælpep foran arbejdet, 1 vrang, strik m på hjælpep ret
tag 2 ret løs af som om de skulle strikkes ret sammen, 1 ret, træk de løse m over
i samme m strikkes: 1 r, slå om, 1 r, slå om, 1 r, slå om, 1 r, vend, 7 r, vend, 7 r, træk de
6 m til højre for den yderste venste m over denne
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