Mikkel

- en lun slipover til de små drenge

Design: Rachel Søgaard
En lille slipover i det blødeste garn og et fint
lille vævestrikmønster. Det tager lidt tid at
strikke den, men det er hele arbejdet værd!
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Materialer
Anina fra Filcolana: 100 (100) 100 (100) 150 g i fv.
2169 (Blue haze) (A) og 50 (50) 50 (50) (100) g i fv.
1061 (Arctic blue) (B). En rest i fv. 322 (Warm Olive)
(C).
Rundp 2,5 og 3 mm, 40 cm. Strømpep 2,5 m
Størrelser
3 mdr/62 cl (6 mdr/68 cl) 1 år/80 cl (2 år/92 cl)
4 år/104 cl
Mål
Overvidde: 51 (55) 59 (63) 66 cm
Hel længde: 25 (28) 31 (34) 37 cm
Strikkefasthed
32 m og 56 p i mønster på p 3 mm = 10 x 10 cm
Særlig teknik
Kantm: Tag første m r løst af, strik sidste m vr.
Mønster
(Se også diagram på side 2)
Strikket rundt
1. omg (fv A) (retsiden): Strik r.
2. omg (fv A): Strik vr.
3. omg (fv B): *1 r, 1 vr løst af med garnet bag arb*,
gentag fra * til * omg rundt.
4. omg (fv B): *1 vr, 1 vr løst af med garnet bag
arb*, gentag fra * til * omg rundt.
Gentag disse 4 omg.
Strikket frem og tilbage
1. p (fv A) (retsiden): Strik r.
2. p (fv A): Strik r.
3. p (fv B): 1 r løst af, *1 r, 1 vr løst af med garnet
bag arb*, gentag fra * til * og slut med 1 r, 1 vr.
4. p (fv B): 1 r løst af, *1 r, 1 vr løst af med garnet
foran arb*, gentag fra * til * og slut med 1 r, 1 vr.
Gentag disse 4 p.
Arbejdsgang
Slipoveren strikkes rundt op til ærmegabet. Her deles
arbejdet til ryg og to forstykker, som strikkes færdige
hver for sig. Skuldrenes masker strikkes sammen.
Herefter strikkes ærmekanter på strømpep og halskant frem og tilbage på rundp.
Krop
Slå 164 (176) 188 (200) 212 m op på rundp 2,5 mm
med fv C med almindelig krydsopslagning. Skift til fv
A og strik drejet rib således:
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1. omg: *1 dr r, 1 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
Gentag denne omg, til der er strikket i alt 9 omg.
Skift til rundp 3 mm og strik lige op i mønster, til arb
måler 15 (17) 19 (21) 23 cm, slut med 1. mønsteromg.
På næste omg lukkes 7 m af i hver side samt 1 m
midt på forstykket således:
Luk 3 m af, strik til der er 37 (40) 43 (46) 49 m på p,
luk 1 m af, strik til der er 37 (40) 43 (46) 49 m på p,
luk 7 m af, strik til der er 75 (81) 87 (93) 99 m på p,
luk 4 m af.
Ryg
Sæt fv B til ryggens m. Begynd med 3. mønsterp og
sørg for, at mønsteret passer med de underliggende
p. Strik mønster og tag 1 m ind i begyndelsen og
slutningen af hver 2. p (retsiden) således: 1 r løst af,
2 r sm, strik til der er 3 m tilbage på p, 1 r løst af, 1 r,
træk den løse m over, 1 vr.
Når der er taget ind i alt 5 gange i hver side fortsættes lige op, til ærmegabet måler 9 (10) 11 (12) 13
cm. Slut med en p fra vrangsiden.
Strik yderligere 4 p i mønster over de yderste 17 (19)
21 (23) 25 m i hver side.
Lad arbejdet hvile, og strik forstykkerne.
Venstre forstykke
Sæt fv B til venstre forstykkes m. Begynd med 3.
mønsterp og sørg for, at mønsteret passer med de
underliggende p. Strik mønster og tag 1 m ind i
ærmegabssiden (højre side set fra retsiden) som på
ryggen. Tag SAMTIDIG 1 m ind i halssiden på hver 2.
p således: Strik til der er 3 m tilbage på p, 1 r løst af,
1 r, træk den løse m over, 1 vr.

Tag ind på denne måde i halssiden i alt 15 (16) 17
(18) 19 gange. Fortsæt lige op, til ærmegabet måler
10 (11) 12 (13) 14 cm.
Lad arbejdet hvile og strik højre forstykke færdigt
på samme måde, blot spejlvendt. Indtagningerne
foretages i begyndelsen af p således: 1 r løst af, 2 r
sm, strik pinden ud (husk også indtagninger til ærmegab).
Montering
Sæt m til den ene skulder fra hhv. forstykke og ryg på
hver sin p og strik m sammen to og to – én fra hver p
– idet der samtidig lukkes af. Strik den anden skulder
sammen på samme måde.
Ærmekanter
Strik m op med strømpep 2,5 mm og fv A langs det
ene ærmegab – der strikkes 1 m for hver 2 p langs
de lodrette kanter og 1 m i hver m langs bunden af
ærmegabet. Maskeantallet skal være lige. Strik drejet
rib som ved arbejdets begyndelse. Når der er strikket
i alt 8 omg rib, skiftes til fv C. Strik 1 omg dr rib. Luk
af i dr rib.
Strik ærmegabskanten på samme måde i den anden
side.
Halskant
Strik m op langs halsen (begynd midt for) og strik 1
m op for hver 2 p til de hvilende m i nakken, strik r
over disse m og strik igen m op ned til midt for. Maskeantallet skal være ulige. Strik frem og tilbage i dr
rib således:
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 r, 1 dr vr*, gentag fra * til
* og slut med 1 r, 1 vr.

Diagrammer
Frem og tilbage
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ret på retsiden og vrang på
vrangsiden

ret på retsiden

vrang på retsiden og ret på
vrangsiden

vrang på retsiden

ret løst af med garnet bag arbejdet

vrang løst af med garnet bag arbejdet
og derefter samme maske vrang løst af
med garnet bag arbejdet på næste omg

vrang løst af med garnet bag arbejdet på
retsiden, og derefter 1 vrang løst af med
garnet foran arbejdet på vrangsiden

mønsterrapport

mønsterrapport
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2. p: 1 r, *1 vr, 1 dr r*, gentag fra * til * og slut med
1 vr, 1 r.
Gentag disse 2 p, til der er strikket i alt 8 p. Skift til
fv C og strik 1 p dr rib. Luk af i dr rib.
Læg venstre del af halskanten over den højre midt for
og sy enderne til.
Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og lad
tørre liggende.
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