Muscovado - en let og luftig bluse
Design: Signe Strømgaard
Gotlandsk pelsuld er helt fantastisk at strikke
på store pinde. Det beholder sin gode, uldne
fasthed og varme, men bliver samtidig florlet
og får et smukt fald. Det er ikke ret tit, at uld
kan alt det på samme tid.
Muscovado er designet særligt til den gotlandske pelsuld af netop denne grund.
3. udgave - oktober, 2014 © Filcolana A/S
Materialer
300 (300) 300 (300) 400 (400) 400 g Gotlandsk Pelsuld fra Filcolana i farve 295
Rundpind 5 mm, 80 cm
2 markører eller kontrastfarvet tråd
6 knapper
Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
Mål
Passer til brystvidde: 74-80 (80-88) 88-98 (98-110)
107-119 (119-131) 131-143 cm
Vidde forneden: 95 (105) 114 (123) 132 (141) 150
cm
Hel længde: 61 (62) 63 (64) 65 (66) 67 cm
Strikkefasthed
13 m og 24 p i dobbelt perlestrik på 5 mm rundpind =
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).
2 r dr sm: Strik 2 masker ret sammen gennem de
bagerste maskeled.

www.filcolana.dk

Filcolana

Muscovado

Side 2

Arbejdsgang
Muscovado strikkes nedefra og op i ét stykke. Kroppen strikkes rundt på rundpind op til ærmegab,
hvorefter arbejdet deles i forstykke og bagstykke.
Der slås ekstra masker op i hver side til “ærmerne”,
hvorefter der strikkes frem og tilbage. Bagstykket
sluttes af med vendepinde, som former små “buler”
hvor knapperne skal sidde og en hestetømmekant.
På forstykket lukkes der masker af til halskant inden
der strikkes de samme “buler” denne gang bare med
knaphuller og rundes af med en hestetømmekant.
Krop
Slå 124 (136) 148 (160) 172 (184) 196 m op på
rundp 5 mm. Saml omgangen, og strik rundt Sæt et
mærke for omgangens begyndelse og et til efter 62
(68) 74 (80) 86 (92) 98 m.
Strik rundt i dobbelt perlestrik:
1. omg: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * omg ud.
2. omg: Strik som 1. omg.
3. omg 3: *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * omg ud.
4. omg 4: Strik som 3. omg.
Strik lige op i mønster, til arbejdet måler ca. 27 (25)
24 (23) 23 (22) 22 cm. Slut med en 4. omg.
Udtagningsomg: *1 vr, 1 udt, strik i mønster til mærket, 1 udt*. Gentag fra * til * en gang mere. (= 4 m
taget ud)
Næste omg: *1 vr, strik i mønster til mærket (nye m
strikkes i mønster)*, gentag fra * til * en gang mere.
Strik udtagningsomg på hver anden omg i alt 9 (9) 8
(8) 7 (7) 7 gange. Første m efter en markør strikkes
vr på alle omg.
Der er nu 160 (172) 180 (192) 200 (212) 224 m på
omg.
Strik nu udtagningsomgangen på hver omg i alt 7 (7)
7 (7) 7 (6) 6 gange. Første m efter en markørerne
strikkes fortsat vr på alle omg og nye m strikkes i
mønster.
Der er nu 188 (200) 208 (220) 228 (236) 248 m på
pinden.
Arbejdet deles nu i forstykke og bagstykke
Strik 1 vr, strik i mønster frem til markøren, fjern
markøren, 1 vr. Placer de resterende m frem til omgmærket på en tråd, og lad dem hvile.
Bagstykke
Slå 4 nye m op i forlængelse af m på pinden, vend.
Strik de 4 nye m i mønster, strik resten af pinden ud i
mønster. Slå 4 nye m op i forlængelse af m på pinden, vend.
Der er nu 103 (109) 113 (119) 123 (127) 133 m på
pinden.
Strik frem og tilbage i mønster til arbejdet måler 61
(62) 63 (64) 65 (66) 67 cm.
Sidste pind er en retsidepind.
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Vendepinde
Vrangsiden: *Strik 5 vr, vend. Strik 5 r, vend. Strik 4
vr, vend. Strik 3 r, vend. Strik 4 vr*.
[Strik 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 m i mønster. Strik
fra * til * igen] 2 gange.
Strik 25 (27) 27 (29) 29 (29) 31 m m i mønster. Strik
fra * til * igen.
[Strik 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 m i mønster. Strik
fra * til * igen] 2 gange.
Der er nu lavet 6 ”buler”, hvor knapperne skal sidde.
Hestetømmekant
Næste pind (retsiden): Slå 2 nye m op, *2 r, 2 dr r
sm, flyt 3 m tilbage på venstre pind*. Gentag fra * til
*, til alle m, bortset fra de sidste 3, er lukket af. 1 r,
2 dr r sm. Flyt 2 m tilbage på venstre pind. 2 r dr sm.
Bryd garnet og træk det igennem den sidste m.
Forstykke
Flyt forstykkets m over på rundpinden igen. Læg arbejdet fladt med forstykket vendt mod dig.
Strik 5 m op i arbejdets højre side, langs der hvor der
blev slået 4 nye m op på bagstykket. Strik forstykkets
m i mønster. Strik 6 nye m i de 4 m der blev slået op i
den anden side på bagstykket, dvs.i arbejdets venstre
side.
Der er nu 103 (109) 113 (119) 123 (127) 133 m på
pinden.
Strik frem og tilbage i mønster til arbejdet måler 58
(59) 60 (61) 62 (63) 64 cm.
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Form halsen
Strik 46 (48) 50 (52) 54 (56) 58 m i mønster, strik
de næste 11 (13) 13 (15) 15 (15) 17 m i mønster og
sæt dem over på en maskeholder, strik de resterende
46 (48) 50 (52) 54 (56) 58 m i mønster.
Strik hver side af forstykket færdig for sig.
Venstre forstykke
1. pind (vrangsiden): Strik alle m i mønster (dvs.
frem til m på maskeholderen).
2. pind (retsiden): Luk 2 m af, strik i mønster pinden
ud.
Gentag 1. og 2. pind tre gange mere.
Der er nu 38 (40) 42 (44) 46 (48) 50 m på pinden.
Lad m hvile på pinden.
Højre forstykke
Start med en retsidepind.
1. pind (retsiden): Strik alle m i mønster (dvs. frem
til m på maskeholderen).
2. pind (vrangsiden): luk 2 m af, strik i mønster pinden ud.
Gentag pind 1. og 2. pind tre gange mere.
Der er nu 38 (40) 42 (44) 46 (48) 50 m på pinden.
Strik masker op til kant
Næste pind (retsiden): Strik højre skulders m i mønster, strik 11 m op langs de aflukkede m i højre side
af halsen, sæt m fra maskeholderen tilbage på en
pind og strik dem i mønster, strik 11 m op langs venstre side, strik venstre skulders m i mønster.
Der er nu 109 (115) 119 (125) 129 (133) 139 m på
pinden.
Vendepinde med knaphuller
*Strik 5 vr, vend. Strik 2 r, slå om, 2 r sm, 1r, vend.
Strik 4 vr, vend. Strik 3 r, vend. Strik 4 vr*.
[Strik 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 m i mønster. Strik
fra * til * igen] 2 gange.
Strik 31 (33) 33 (35) 35 (35) 37 m i mønster. Strik
fra * til * igen.
[Strik 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 m i mønster. Strik
fra * til * igen] 2 gange.
Der er nu lavet 6 ”buler” med knaphuller.
Hestetømmekant
Strik en hestetømmekant på samme måde som på
bagstykket.
Montering
Sy knapperne i på de 6 “buler” på bagstykkets kant.
Hæft alle ender.
Vask evt. det færdige arbejde og læg det til tørre på
en plan overflade.
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