Nordby - en klassisk fiskersweater
Design: Rachel Søgaard
”Nordby” er en del af
Filcolanas kollektion
”Colours of the Scandinavian Summer”. I kollektion har vores designteam ladet sig inspirere
af lyset og de skønne farver i skagensmalerierne.
Vil man holde kroppen varm, er uld det mest
velegnede materiale. Ulden kan indeholde masser af fugt og stadig
føles tør. Det vidste fiskerne også i gamle dage
ved Skagen, hvor de klædte sig i uldsweatre og
oilskin for at holde
kulden og fugten på afstand. Her har den klassiske sweater fået et feminint twist i form af de
rosa kanter.
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Materialer
Pernilla fra Filcolana:
300 (350) 400 (400) g i fv 973 Nougat (A)
150 (150) 150 (200) g i fv 977 Marzipan (B)
ca. 10 g i fv 334 Light Blush (C)
Rundpind 3 og 3,5 mm, 80 cm
Rundpind 3 mm, 40 cm.
Strømpepinde 3 og 3,5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 91 (100) 109 (118) cm]
Ærmelængde: 46 cm (alle str.)
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Strikkefasthed
27 m og 27 p i glatstrik med mønster på p 3,5 mm
efter vask = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
o-indt (overtræksindtagning): Tag 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over den netop strik-kede.
Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt nedefra og op. Først strikkes krop og ærmer, hvorefter de samles til et bærestykke med raglanindtagninger. Efter aflukning til hals
på forstykket, strikkes ryggen lidt højere, og til slut
strikkes ribkant i halsen.
Krop
Slå 252 (276) 300 (324) m op på rundp 3 mm med fv
C. Saml omg, skift til fv A og strik rundt i rib, 2 r, 2 vr,
til arbejdet måler 8 cm.
Skift til rundp 3,5 mm, strik 1 omg ret og tag 12 m
ind jævnt fordelt på omg (= 240 (264) 288 (312) m).
Sæt et mærke omkring den 1. m og den 121. (133.)
145. (157.) m på omg for at markere siderne.
Begynd ved markeringen og fortsæt lige op i mønster
efter diagrammet, til arbejdet måler 38 (39) 40 (41)
cm. Slut med 3. eller 7. mønsterp.
Luk på næste omg 9 m af i hver side til ærmegab –
den markerede m plus 4 m på hver side af den.
Lad arbejdet hvile og strik ærmerne.
Ærme
Slå 52 (56) 60 (64) m op på strømpep 3 mm med fv
C. Saml omg, skift til fv A og strik rundt i rib, 2 r, 2 vr,
til arbejdet måler 8 cm.
Skift til strømpep 3,5 mm, og sæt et mærke i omg’s
første m. Strik 1 omg ret og tag her 1 m ud på hver
side af den markerede m ved at strikke dr r i lænken
mellem m.
Begynd ved markeringen for den pågældende størrelse i diagrammet og strik mønster, idet der tages 1 m
ud på hver side af den markerede m på hver 4. omg
i alt 24 (25) 26 (27) gange (= 100 (106) 112 (118)
m). Forsæt lige op, til ærmet måler ca. 46 cm eller
ønsket længde og slut med samme omg i mønsteret

A. Dorph, Hornfiskefangst med drivvod, 1880
Statens Museum for Kunst
Public Domain
som på kroppen.
Luk 9 m af på næste omg – den markerede m plus 4
m på hver side af den.
Lad arbejdet hvile og strik et ærme magen til.
Bærestykke
Sæt ærmerne ind over de aflukkede m i hver side
af arbejdet (= 422 (458) 494 (530) m i alt). Sæt
et mærke mellem hver del og strik rundt i mønster,
så det passer for hver del. Omg begynder mellem
højre ærme og ryggen. Tag ind til raglan på hver 2.
omg således: *o-indt, strik mønster til 2 m før næste mærke, 2 r sm*, gentag fra * til * yderligere 3
gange.
Når der er taget ind i alt 32 (36) 40 (44) gange, skal
der lukkes af til hals. Slut med omg med indtagninger
og luk de midterste 27 (31) 35 (39) m på forstykket
af på den følgende omg (en omg uden indtagninger).
Bryd garnet, sæt garnet til i højre side af arbejdet,
altså efter de aflukkede m til hals, og strik frem og
tilbage i mønster, idet der i hver side lukkes 1 m mod
halsen på hver 2. p, til der ikke kan lukkes flere m af
på forstykket.
Skift til rundp 3 mm og strik 1 omg ret over de resterende m med fv A, og strik samti-dig m op over de
aflukkede (= i alt ca. 108 (112) 116 (120) m – maskeantallet skal være deleligt med 4). Strik 7 cm rib,
2 r, 2 vr.
Skift til farve C, strik 1 omg rib som før. Luk af i rib
med fv C.
Montering
Sy det lille hul under ærmerne sammen med maskesting. Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger let
og lad tørre liggende.
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Diagram
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Ærme str. XL

Krop alle str. + ærme str. L
Ærme str. M
Ærme str. S
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