Capreolus

- en fin trøje til de mindste

Design: Signe Strømgaard
Capreolus strikkes ud i ét, uden efterfølgende
montering. Selv om Capreolus er en enkel
trøje, har den alligevel små, fine detaljer, der
gør arbejdet hyggeligt og trøjen særlig.
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Materialer
100 (100) 150 (150) 200 g Pernilla fra Filcolana i
farve 812 (Granit melange)
Rundpind 4 mm, 60 cm
Strømpepinde 4 mm
Strømpepinde, rundpind eller jumperpinde 3½ mm
8 markører eller kontrastfarvet tråd (4 i én farve og 4
i en anden farve til raglan)
5 (5) 5 (6) 6 knapper (ca. 2 cm i diameter)
Størrelser
62 cl/3 mdr. (68 cl/6 mdr.) 80 cl/1 år (92 cl/2 år) 104
cl/4 år
Mål
Passer til brystvidde: 46 (48) 50 (54) 56 cm
Overvidde: 54 (56) 59 (63) 65 cm
Ærmelængde: 16 (17) 19 (22) 27 cm
Hel længde: 25 (27) 29 (32) 36 cm
Strikkefasthed
23 m og 32 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det
passer med strikningen).
Llr (indtagning): Tag 2 ret løs af 1 ad gangen, sæt m
tilbage på venstre p og strik dem drejet ret sammen.
1 mla: Tag maske løst af med garnet bag pinden.
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Særlig teknikker
Lodret Knaphul
1. p (retsiden): Strik som opskriften anviser til knaphullets placering, slå garnet om pinden 2 gange, 2 r
sm, fortsæt, som opskriften anviser, pinden ud.
2. p (vrangsiden): Strik som opskriften anviser til det
dobbelte omslag, strik vrang i første omslag og lad
andet omslag falde, fortsæt som opskriften anviser
pinden ud.
3. p (retsiden): Strik som opskriften anviser til knaphullets placering, strik 1 maske ret igennem knaphullet og lad den næste maske glide af pinden, fortsæt
som opskriften anviser pinden ud.
Løkkeopslagning (bagom): Dan en løkke af garnet,
evt. ved at sno det om en finger. Sørg for at anden
enden fra garnnøgler peger væk fra dig og vender ind
mod maskerne på pinden. Sæt masken på pinden.
Arbejdsgang
Cardiganen strikkes nedefra og op uden efterfølgende
sammensyning og knaphullerne strikkes løbende ind i
forkanten.
Først strikkes kroppen frem og tilbage op til ærmegabene. Herefter strikkes ærmerne rundt på
strømpepinde (eller en eller flere rundpinde, hvis det
foretrækkes). Til sidst samles ærmer og krop på en
rundpind, og bærestykket strikkes.
Bærestykkets forskellige indtagningspinde danner
blødt, rundede saddelskuldre, og der sluttes af med
en retstrikket halskant.
Krop
Slå 128 (132) 138 (146) 150 m p op på 4 mm rundpind og strik frem og tilbage.
1. p (vrangsiden): Strik r p ud, slå 2 nye m op.
2. p (retsiden): 1 mla, strik r p ud, slå 2 nye m op.

Side 2
3. p: 1 mla, strik r p ud, slå 1 ny m op med løkkeopslagning.
4. p: 1 mla, strik r p ud, slå 1 ny m op med løkkeopslagning.
Strik 3. og 4. p i alt 3 gange.
Der er nu 138 (142) 148 (156) 160 m på p.
Strik 7 (7) 7 (6) 4 p r.
Start alle p med tage første m vrang løst af med garnet bag arbejdet (1 mla).
Påbegynd første knaphul på næste p (retsiden): Strik
r, til der er 6 (6) 7 (7) 7 m tilbage på p, strik 1. p af
lodret knaphul som beskrevet i starten af opskriften.
Herfra påbegyndes et nyt knaphul på hver 16. (18.)
20. (18.) 20. p, til der i alt er strikket 5 (5) 5 (6) 6
knaphuller.
Fortsæt i r lige op, til der er strikket i alt 9 (9) 11 (11)
11 retriller, dvs. 17 (17) 21 (21) 21 p r. Sidste p er en
vrangsidepind.
1. pind (retsiden): 1 mla, strik 9 (9) 11 (11) 11 r, sæt
et mærke, strik 54 (56) 56 (60) 62 r, sæt et mærke,
strik 10 (10) 12 (12) 12 r, sæt et mærke, strik r til
der er 10 (10) 12 (12) 12 m tilbage på p, sæt et
mærke, strik 10 (10) 12 (12) 12 r.
2. pind (vrangsiden): 1 mla, [strik r til mærket, strik
vr til mærket] 2 gange, strik r p ud.
3. pind (retsiden): 1 mla, strik r p ud.
Strik 11 (11) 13 (13) 17 p som 2. og 3. p.
Næste pind (retsiden): 1 mla, [strik r til mærket, 4
r, 2 r sm, strik r til 6 m før mærket, llr, 4 r] 2 gange,
strik r p ud.
Gentag denne på hver retsidepind 2 gange mere.
Der er nu 126 (130) 136 (142) 148 m på p.
Strik lige op med denne maskefordeling, til arbejdet
måler 14,5 (16) 17 (19) 22 cm. Slut med en retsidepind.
Næste pind: 1 mla, strik r til mærket, strik 21 (22) 22
(23) 24 vr, luk 6 (6) 6 (8) 8 m af, strik vr til mærket,
strik r til mærket, strik 21 (22) 22 (23) 24 vr, luk 6
(6) 6 (8) 8 m af, strik vr til mærket, strik r p ud.
Lad kroppens m hvile på rundpinden, mens ærmerne
strikkes.
Ærmer
Slå 36 (38) 40 (42) 46 m p op på 3½ mm strømpepinde og strik frem og tilbage.
Strik 9 (9) 11 (11) 11 retriller, dvs. 17 (17) 21 (21)
21 p r. Første p er en vrangsidepind.
Skift til 4 mm strømpepinde. Strik en p r.
Saml omgangen og sæt et mærke ved omgangens
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begyndelse.
Strik 12 (12) 12 (16) 20 omg r.
Næste omg: 1 r, 1 udt, strik r til der er 1 m tilbage på
omg, 1 udt, 1 r.
Tag ud på denne måde på hver 12. (12.) 12. (16.) 20.
omg i alt 3 gange.
Der er nu 42 (44) 46 (48) 52 m på p.
Strik herefter lige op, til ærmet måler 16 (17) 19 (22)
27 cm.
Næste p: Strik r til der er 3 (3) 3 (4) 4 m tilbage på
omg, luk de næste 6 (6) 6 (8) 8 m af.
Strik det andet ærme magen til det første.
Bærestykke
Saml krop og ærmer på rundpinden og placer raglanmærker således:
Strik r over højre forstykke til 2 m før de aflukkede
m, 2 r sm, sæt et raglan-mærke, strik første ærme
over på rundpinden, start med 1 r, llr, strik r til 3 m
før de aflukkede m på ærmet, 2 r sm, 1 r, sæt et
raglan-mærke, strik videre over ryggen, start med
llr, strik r til 2 m før de aflukkede m, 2 r sm, sæt et
raglan-mærke, strik andet ærme over på rundpinden,
start med 1 r, llr, strik r til 3 m før de aflukkede m på
ærmet, 2 r sm, 1 r, sæt et raglan-mærke, strik videre
over venstre forstykke, start med llr, strik r p ud.
Der er nu 178 (186) 196 (200) 212 m på p.
OBS! Husk at fortsætte med knaphullerne.

Side 3
Raglanindtagninger
3. p (retsiden): 1 mla, [strik r til 2 m før raglan-mærket, 2 r sm, 1 r, llr, strik r til 3 m før næste raglanmærke, 2 r sm, 1 r, llr] 2 gange, strik r p ud.
4. p (vrangsiden): 1 mla, strik retmaskerne ret og
vrangmaskerne vrang p ud.
Der er nu 126 (134) 144 (148) 156 m på p.
Vendepinde
Vendepinde strikkes over hver skulder, således:
1 mla, strik r til 2 m før første raglan-mærke, 2 r sm,
strik r til andet raglan-mærke, llr, vend.
Strik vr til første raglan-mærke, 2 vr sm, vend.
Strik r til andet raglan-mærke, llr, vend.
Strik vr til første raglan-mærke, 2 vr sm, vend.
Strik r til andet raglan-mærke, llr, strik r til 2 m før
tredje raglan-mærke, 2 r sm, strik r til fjerde raglanmærke llr, vend.
Strik vr til tredje raglan-mærke, 2 vr sm, vend.
Strik r til fjerde raglan-mærke, llr, vend.
Strik vr til tredje raglan-mærke, 2 vr sm, vend.
Strik r til fjerde raglan-mærke, llr, strik r p ud.
1 mla, strik r frem til tredje raglan-mærke, 2 r sm,
strik r frem til andet raglan-mærket, 2 r sm, strik r p
ud.
Der er nu 112 (120) 130 (134) 142 m på p.
Halskant
1. p (retsiden): 1 mla, strik r p ud og tag samtidig 14
(16) 20 (21) 24 m ind jævnt fordelt over p.

Kun str. 62 cl/3 mdr og (68 cl/6 mdr)
1. p (vrangsiden): 1 mla, strik r til mærket, strik vr
til 2 m før raglan-mærket, 2 dr vr sm, 1 vr, 2 vr sm,
strik vr til 3 m før raglan-mærket, 2 dr vr sm, 1 vr, 2
vr sm, strik vr til mærket, strik r til mærket, strik vr
til 2 m før raglan-mærket, 2 dr vr sm, 1 vr, 2 vr sm,
strik vr til 3 m før raglan-mærket, 2 dr vr sm, 1 vr, 2
vr sm, strik vr til mærket, strik r p ud.

Der er nu 98 (104) 110 (113) 118 m på p.

Der er nu 170 (178) - (-) - m på p.

Strik 2 pinde ret (tag første maske løs af).

Kun str. 80 cl/1 år (92 cl/2 år) og 104 cl/4 år
1. p (vrangsiden): 1 mla, strik retmaskerne ret og
vrangmaskerne vrang p ud.

Fortsæt således:
1. p: 1 mla, strik 1 r, træk første maske over anden
(1 m lukket af), strik r p ud.
2. p: 1 mla, luk 1 m af (som på 1. p), strik r p ud og
tag samtidig 14 m ind jævnt fordelt over p.

Der er nu - (-) 196 (200) 212 m på p.
Ærmeindtagninger - alle str.
1. p (retsiden): 1 mla, [strik r til raglan-mærket, 1 r,
llr, strik r til 3 m før næste raglan-mærke, 2 r sm, 1 r]
2 gange, strik r p ud.
2. p (vrangsiden): 1 mla, strik retmaskerne ret og
vrangmaskerne vrang p ud.
Strik 1. og 2. pind i alt 9 (9) 11 (11) 12 gange.
Der er nu 134 (142) 152 (156) 164 m på p.
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Strik 3 (3) 5 (5) 5 pinde r (tag første m løs af).
Næste pind (retsiden): 1 mla, strik r p ud og tag samtidig 14 (16) 20 (21) 24 m ind jævnt fordelt over p.
Der er nu 84 (88) 90 (92) 94 m på p.

Der er nu 68 (72) 74 (76) 78 m på p.
3. - 6. p: Som 1. p.
7. p: 1 mla, luk 2 m af (på samme måde som på 1.
pind - bare med 2 m), strik r p ud.
8. p: Som 7. p.
9. p: Luk alle 60 (64) 66 (68) 70 m r af.
Montering
Sy hullerne under ærmerne. Hæft alle ender. Sy
knapperne i.
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