Martinus - en elegant drengesweater
Design: Trine Frank Påskesen
”Martinus” 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.
Martinus er inspireret af de skagensmalerier, der
viser det barske men autentiske miljø omkring
fiskerne.
Den er tænkt til hverdagsbrug med en god pasform og bevægelighed.
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Materialer
150 (200) 250 (300) g Pernilla fra Filcolana i farve
978 (Oatmeal)
Rundpind 3,5 mm, 60 cm, og 4 mm, 60 cm
Strømpepinde 3,5 mm samt 4 mm
Markører
Størrelser
4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl).
Mål
Passer til brystvidde: 58 (63) 67 (71) cm
Overvidde: 69 (71) 76 (81) cm
Ærmelængde: 29 (32) 35 (38) cm
Hel længde: 40 (44) 48 (50) cm
Strikkefasthed
24 m og 33 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm
Særlige forkortelser
OTI: Tag 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over
den strikkede.
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dr r: Drejet ret
dr vr: Drejet vrang
Raglan UH: Udtagning der peger mod højre:
RS: (før mk) Saml lænken mellem 2 masker op bagfra og strik ret.
VS: (efter mk) Saml lænken mellem 2 masker op
bagfra og strik dr vr.
Raglan UV: Udtagning der peger mod venstre:
RS: (efter mk) Saml lænken mellem 2 masker op
forfra, og strik dr r.
VS: (før mk) Saml lænken mellem 2 m op forfra, og
strik vr.
Vendepinde: GSR (German short rows). Strik til hvor
du skal vende arbejdet, vend, tag første m vrang løs
af med garnet foran arbejdet. Før garnet over pinden
og ned bag arbejdet og træk i det, således at der
opstår en dobbelt-m (maskens 2 ben kommer frem).
Strik videre over de næste masker.
Når du skal strikke hen over m igen, strikkes dobbeltm sammen som 1 m, enten r eller vr, alt efter hvad
m anviser. Det kan være en god ide at markere, hvor
vende-m ligger, det gør det nemmere at tælle, og du
overser ikke m, når der strikkes videre.
Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt i glatstrik, oppefra og ned,
med raglan udt og vendepinde for en højere hals bagpå. Der strikkes mønster efter diagram over brystet.
Krop
Slå 100 (100) 104 (104) m op på pind 3,5 mm og
strik 3 cm rundt i rib (1 r, 1 vr). Skift til pind 4 mm og
strik 1 omg glatstrik mens du sætter mk således:
19 (19) 20 (22) r (bagstykke 1), sæt mk, 1 r (raglan), sæt mk, 10 (10) 10 (6) r (højre ærme), sæt mk,
1 r (raglan), sæt mk, 19 (19) 20 (22) r (forstykke 1),
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sæt mk (M1 = midt for), 19 (19) 20 (22) r (forstykke
2), sæt mk, 1 r (raglan), sæt mk, 10 (10) 10 (6) r
(venstre ærme), sæt mk, 1 r (raglan), sæt mk, 19
(19) 20 (22) r (bagstykke 2) sæt mk (omg start).
Strik raglan udt på hver 2. omg og vendepinde således:
Strik r samt raglan udt, til 16 m før M1, vend, GSR,
strik vr til omg start (MB).
Fortsæt i vr, med raglan udt (UV vr før mk og UH vr
efter mk), frem til 16 m før M1, vend, GSR, strik r til
omg start.
Fortsæt på denne måde med at vende ved 13, 10,
7, 4 m før M1, således at du har vendt i alt 5 gange,
med 3 m ekstra for hver gang. Strik nu 1 omg glatstrik med raglan udt og 1 omg glatstrik uden raglan
udt = 6 omg med raglan udt. Strik yderligere 0 (2) 4
(5) omg med raglan udt.
Strik mønster efter diagram, vær opmærksom på
at der er forskellige diagrammer alt efter str., fortsæt samtidig med raglan udt til i alt 18 (20) 22 (23)
gange = 244 (260) 280 (288) m på omg. Fortsæt
med diagrammet, mens der på omg 25 sættes m af
til ærmer således:
Strik frem til 1. ærme og *sæt de 46 (50) 54 (52)
ærme-m på en hjælpetråd. Slå 6 (6) 6 (8) nye m op
under ærmet*, strik mønster fra diagram på forstykkets m. Bemærk at raglan-m hører til front/ryg, men
de strikkes først ind i mønsteret på den efterfølgende
omg. Strik raglan m r på denne omg. Strik frem til
næste ærme og gentag fra * til * = 164 (172) 184
(200) m på omg. Fortsæt til diagrammet er færdig,
og strik herefter glatstrik til arbejdet, målt fra skulderen, måler 36 (40) 44 (46) cm. Skift til pind 3,5 mm
og strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). Luk arbejdet af i rib.
Ærmer
Sæt de 46 (50) 54 (52) ærme-m på en pind 4 mm.
Sæt garn til, strik henover m og slå 6 (6) 6 (8) m op
under ærmet = 52 (56) 60 (60) m på omg. Sæt et
mk i midten af de nyopslåede m under ærmet = omg
start. Strik, til arbejdet måler 4 cm og tag ind således: Strik 1 r, 2 r sm, strik til sidste 3 m, OTI, 1 r.
Tag ind på denne måde i alt 6 (7) 8 (8) gange med
3,5 (3,5) 3,5 (3,5) cm mellemrum =
40 (42) 44 (44) m på omg.
Strik til ærmet måler 26 (29) 32 (35) cm. Skift til
pind 3,5 mm og strik 3 cm rib (1 r, 1 vr). Luk arbejdet
af i rib, og strik et ærme mere på samme måde.
Montering
Sy ærmegabet sammen. Hæft alle ender og vask trøjen efter garnets anvisninger.
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Diagram str. 4 år

Diagram str. 8 år
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Diagram str. (6 år) samt (10 år)
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