Potentilla - en skøn blød slipover “på vrangen”
Design: Rachel Søgaard
Denne lette slipover er fin over en T-shirt
eller en skjorte på en kølig dag. Den er
strikket i omvendt glatstrik, dvs. ret på
vrangsiden og vrang på retsiden. For at
undgå de mange vrangmasker, strikkes der
rundt i ret fra vrangsiden, og trådene fra
farveskiftene kommer derfor til at ligge på
forsiden af arbejdet, mens man strikker. Lidt
uvant, men det fungerer fint, når man lige
har vænnet sig til det.
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Materialer
Indiecita fra Filcolana: 50 (50) 100 (100) g fv. 228
petrol, samt 50 g af hver af følgende fv: 197 aqua,
146 søgrøn, 234 lime, 231 støvet turkis
Rundpinde 3 mm, 40 og 60 cm og 3½ mm, 60 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 84 (92) 100 (108) cm
Overvidde: 76 (84) 92 (100) cm overvidden er stram,
da slipoveren er elastisk og skal sidde tæt på
kroppen.
Hel længde: ca. 55 (58) 61,5 (64,5) cm
Strikkefasthed
24 m og 30 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10
cm.
Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet ret.
O-indt: 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over.
Krop
Slå 180 (200) 220 (240) m op på rundp 3 mm med

fv. 228 petrol. Sæt et mærke ved omg's begyndelse
og endnu et efter 90 (100) 110 (120) m, og strik
rundt i glatstrik. NB: Der strikkes rundt i r fra
vrangsiden for at undgå de mange vrangmasker.
Farveskiftene skal derfor foretages på den
glatstrikkede side, der vender ind mod dig, mens der
strikkes.
Strik i alt 7 omg r med fv. 228, derefter 1 omg vr.
Skift til rundp 3,5 mm og fortsæt i striber således:
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Potentilla
Strik 2 omg af hver af følgende fv.
aqua
søgrøn
lime
støvet turkis
petrol
aqua
støvet turkis
søgrøn
petrol
lime
aqua
petrol
støvet turkis

Side 2
1 omg r, derefter 7 omg vr. Luk af i vr ikke for fast.
Sy kanten fast på bagsiden i den 1. omg, der blev
strikket r fra retsiden. Strik den anden ærmekant på
samme måde.
Halskant
Strik ca. 142 (148) 154 (160) m op rundt i halsen fra
retsiden med p 3 mm og petrol. Strik 1 omg r,
derefter 7 omg vr. Luk af i vr. Sy kanten fast på
bagsiden i den 1. omg, der blev strikket r fra
retsiden.
Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og lad
tørre liggende.

Gentag disse 26 omg gennem resten af arbejdet. Når
der er strikket 29 (29) 31 (31) omg i striber tages 1
m ind på hver side af hvert mærke således: 1 r, * 2 r
sm, strik til 3 m før næste m, 1 O-indt *, 2 r, gentag
fra * til * og slut med 1 r. Strik 11 (13) 15 (17) omg,
og tag ind som før.
Strik 23 (25) 27 (29) omg i striber og tag nu ud på
hver side af hvert mærke således: 1 r, * 1 udt, strik
til 1 m før næste mærke, 1 udt *, 2 r, gentag fra * til
* og slut med 1 r. Strik 11 (13) 15 (17) omg, og tag
ud som før. Fortsæt lige op, til kroppen måler 34 (36)
38,5 (40,5) cm.
Forstykke
Luk nu 6 (7) 8 (9) m af på hver side af hvert mærke,
og fortsæt derefter alene over forstykkets 78 (86) 94
(102) m. Luk 2 (3) 4 (5) m af i begyndelsen af de
næste 2 p, derefter 2 m i begyndelsen af de følgende
2 p. Tag yderligere 1 m ind i hver side på hver 2. p 2
gange = 66 (72) 78 (84) m. På næste p lukkes de
midterste 10 (12) 14 (16) m af og hver side strikkes
færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for 4 m 1
gang, 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 2 gange.
Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 21 (22) 23 (24)
cm.
Luk de resterende 17 (19) 21 (23) m af. Strik den
anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt.
Ryg
Fortsæt nu over ryggens m. Luk af til ærmegab på
samme måde som på forstykket og fortsæt derefter
lige op, til 8 p før forstykkets aflukning til skulder. Luk
de midterste 26 (28) 30 (32) m af og strik hver side
færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for 2 m 1
gang og 1 m 1 gang. Strik den anden side færdig på
samme måde, blot spejlvendt.
Montering
Sy begge skuldersømme.
Sy den nederste kant fast på bagsiden i den først p af
første stribe.
Ærmekanter
Strik ca. 110 (118) 126 (134) m op med petrol fra
retsiden med p 3 mm rundt i det ene ærmegab. Strik
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