Saxifraga

- en cardigan med lange masker

Design: Signe Strømgaard
Jo mere jeg arbejder med Genuine Greenland
Wool, jo mere holder jeg af garnet. Det egner
sig ikke til at bære inderst mod huden, men
til gengæld har det en anden charme: Hvis
man vælger noget helt enkelt og strikker garnet på store pinde, så står garnets skønne,
rustikke uldenhed helt fantastisk smukt.
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Materialer
300 (400) 400 (400) 500 (500) 500 g Genuine Greenland Wool fra Filcolana i farve 971
Rundpind 6 mm, 60 cm
Rundpind 5 mm, 40 eller 60 cm
2 markører
1 ekstra strikkepind til aflukning
Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
Mål
Passer til brystvidde: 70-76 (80-86) 90-96 (100-106)
110-116 (120-126) 130-136 cm
Vingefang: 111 (118) 122 (131) 138 (150) 150 cm
Hel længde: 36 (37) 38 (38) 38 (39) 39 cm
Strikkefasthed
12 m og 19 p i glatstrikning på p 6 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).
Lange masker
De lange masker skabes ved at sno garnet flere
gange om pinden – i denne opskrift enten 2 eller 3
gange – for derefter på den følgende pind at lade omslagene falde af pinden igen helt uden at strikke dem.
De ekstra omslag skaber de forlængede masker.
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Når alle omslagene er “tabt” og pinden er strikket
færdig, kan man evt. trække lidt i maskerne, til de
ser helt ensartede ud.
Strikkeopslagning
Begynd med at vende arbejdet. *Stik højre pind ind
imellem de to første masker på venstre pind og hent
garnet. Sæt denne nye maske op på venstre pind*.
Gentag fra * til *, til du har slået det ønskede antal
masker op. Vend arbejdet, og strik videre rundt.
Arbejdsgang
Begge ærmer strikkes fra ærmekanten og op. Først
strikkes det ene ærme rundt, hvorefter arbejdet
deles under ærmet og skulderen strikkes frem og
tilbage. Der strikkes en “bane” lange masker, hvorefter maskerne til forstykket hviler. Hele ryggen strikkes i forlængelse af det første ærme, hvorefter disse
masker også hviler, til de kan syes sammen med den
modsatte side.
Andet ærme strikkes på samme måde som det første.
Herefter hviler forstykkets masker, og ryggen syes
sammen.
Til sidst strikkes der en kant hele vejen rundt langs
ryg, forstykker og hals.
Første ærme
Slå 34 (38) 40 (44) 46 (50) 52 m op på rundpind 5
mm, og strik frem og tilbage. Strik 14 p ret.
Skift til rundpind 6 mm. Saml arb, sæt en markør
ved omg’s begyndelse, og fortsæt rundt. Strik rundt i
glatstrik, og sæt samtidig en markør efter 17 (19) 20
(22) 23 (25) 26 m.
Strik 6 omg glatstrik.
Udtagningsomgang: *3 r, 1 udt, strik r til 3 m før
markøren, 1 udt, 3 r*. Gentag fra * til * 1 gang mere.
Tag ud på hver 4. (4.) 4. (5.) 5. (5.) 5. omg, til der
er 98 (102) 104 (104) 106 (110) 112 m på p, dvs. 16
(16) 16 (15) 15 (15) 15 gange i alt.
Strik lige op i glatstrik, til ærmet måler 37 (38) 40
(42) 43 (44) 44 cm.
Del arbejdet
Vend arbejdet og strik frem og tilbage i glatstrik.
1. p (vrangsiden): Strik vr til omgangsmarkøren,
vend.
2. p: 2 r sm, strik r til omgangsmarkøren, vend.
Strik 1. og 2. p i alt 2 (2) 2 (2) 3 (4) 4 gange.
Strik herefter frem og tilbage i retstrik (ret på alle p)
- stadig med indtagning på 2. p i alt 2 gange. Der er
nu 94 (98) 100 (100) 101 (104) 106 m.
Strik 1 p ret fra vrangsiden.
Lange masker
1. p (retsiden): 1 r, slå om, 1 r, slå 2 om, 1 r, *slå om
3 gange, 1 r*. Gentag fra * til * p ud.
2. p: *1 r, lad de 3 omslag falde af p*. Gentag fra *
til * de sidste 3 m + deres omslag, 1 r, lad de 2 om-
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slag falde af p, 1 r, lad det ene omslag falde af p, 1 r.
Træk i arbejdet, så garnet i de ekstra lange masker
falder på plads.
Bryd garnet og lad de første 49 (51) 52 (52) 53 (55)
56 m hvile på den ekstra strikkepind – dvs. maskerne
i samme ende af pinden, hvor indtagningerne blev
strikket. Dette er forstykket.
Strik videre over de resterende 45 (47) 48 (48) 48
(49) 50 m på pinden, til ryg. Sæt garnet til igen, begyndende med en p fra retsiden.
Ryg
Strik over ryggens 45 (47) 48 (48) 48 (49) 50 m.
Begynd med en p fra RS:
1.-4. p: Alle m r.
5. p: *Slå om 3 gange, 1 r*. Gentag fra * til * p ud.
6. p: *1 r, lad omslagene falde af pinden*. Gentag fra
* til * p ud.
Træk i arbejdet, så de ekstra lange masker jævner sig
ud.
Strik 1.-6. p i alt 3 (4) 4 (5) 5 (5) 6 gange.
Strik 2 p r og lad m hvile på en ekstra pind.
Andet ærme
Strik som første ærme frem til “del arbejdet”.
Del arbejdet
Vend arbejdet og strik frem og tilbage i glatstrik.
1. p (vrangsiden): Strik vr til omgangsmarkøren,
vend.
2. p: Strik r til 2 m før omgangsmarkøren, 2 r sm,
vend.
Strik 1. og 2. p i alt 2 (2) 2 (2) 3 (4) 4 gange.
Strik herefter frem og tilbage i retstrik – stadig med
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indtagning på 2. p i alt 2 gange.
Der er nu 94 (98) 100 (100) 101 (104) 106 m.
Strik 1 pind ret fra vrangsiden.
Lange masker
1. p (retsiden): *Slå om 3 gange, 1 r*. Gentag fra *
til * til de sidste 3 m, slå 2 om, 1 r, slå om, 2 r.
2. p: 2 r, lad det ene omslag falde af p, 1 r, lad de 2
omslag falde af p, *1 r, lad de 3 omslag falde af p*.
Gentag fra * til * til sidste m, 1 r.
Lad nu de sidste 49 (51) 52 (52) 53 (55) 56 m hvile –
dvs. maskerne i samme ende af pinden, hvor indtagningerne blev strikket. Dette er forstykket.
Sy, med maskesting, de resterende 45 (47) 48 (48)
48 (49) 50 åbne m sammen med den anden del af
ryggens 45 (47) 48 (48) 48 (49) 50 m.
Kant
Strik masker om med en 5 mm rundpind. Strik 8 m
op fra midt under højre ærme og frem til de hvilende
m på højre forkant, strik de 49 (51) 52 (52) 53 (55)
56 hvilende m r. Sæt en markør, strik 2 m op i de
3 retriller i begyndelsen af ryggen, *slå 4 nye m op
med en strikkeopslagning over banen af lange masker, vend arbejdet igen og strik 2 m op i de 3 retriller mellem de lange baner*. Gentag fra * til * over
hele ryggen. Sæt en markør. Strik de 49 (51) 52 (52)
53 (55) 56 hvilende m på venstre forkant r, strik 8
m op frem til midt under venstre ærme, strik 4 m op
frem til ryggens første sæt retriller, strik 2 m op i de
første 3 retriller i begyndelsen af ryggen, gentag fra *
til * til og med sidste sæt retriller, strik 4 m op frem
til midt under højre ærme.
Strik nu frem og tilbage i retstrik.
1. p (vrangsiden): Alle m r.
2. p: Strik r til første markør, flyt markøren over, 2 r
sm, strik r til 2 m før anden markør, 2 r sm, flyt markøren over, strik r pinden ud.
Strik 1. og 2. p i alt 5 gange.
Strik herefter 10 p frem og tilbage i retstrik. Luk af i r
fra vrangsiden.
Montering
Sy den retstrikkede kant sammen under højre ærme.
Hæft ender.
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