Ingeborg

- en chik, blød sweater

Design: Ditte Lerche
Ditte Lerche har skabt en serie design inspireret af klassisk vintagestrik, men i en lækker
nutidig genfortolkning. Ingeborg leder tankerne hen på gamle film med smukke skuespillerinder i chik, blød strik og med perfekte
frisurer.
1. udgave - august 2019 © Filcolana A/S
Materialer
25 (25) 25 (25) 50 g Tilia fra Filcolana i fv 100 (Snow
White)
50 (50) 50 (50) 100 g Tilia fra Filcolana i fv 353 (Fresia)
25 (25) 25 (25) 50 g Tilia fra Filcolana i fv 342 (Arctic
Blue)
50 (100) 100 (100) 150 g Indiecita fra Filcolana i fv
100 (Natural White)
50 (100) 150 (150) 200 g Indiecita fra Filcolana i fv
401 (Light Grey)
50 (50) 50 (50) 100 g Arwetta Classic fra Filcolana i
fv 100 (Snow White)
50 (100) 100 (100) 150 g Arwetta Classic fra Filcolana i fv 334 (Light Blush)
50 (100) 100 (100) 150 g Arwetta Classic fra Filcolana i fv 234 (Slate)
Rundpind 5 mm og 6 mm, 80 cm
Strømpepinde 5 mm og 6 mm (hvis du ikke strikker
med magic loop)
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
XS (S) M (L) XL
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Mål
Passer til brystvidde: 85 (90) 96 (102) 110 cm
Overvidde: 105 (110) 116 (122) 129 cm
- beregn ca. 15-20 cm i mervidde ifht egen brystvidde
Ærmelængde: 18 cm (alle str.)
Hel længde: ca. 51 (55) 59 (63) 66 cm
Strikkefasthed
16 m og 22 p i glatstrikning (dampet/vasket) på p 6
mm = 10 x 10 cm.
Der strikkes med 1 tråd Arwetta Classic, 1 tråd Indiecita og 1 tråd Tilia – i alt 3 tråde holdt sammen.
Særlige forkortelser og teknikker
H-udt: Højre udtagning.
- fra retsiden: Løft lænken mellem 2 m bagfra op på
venstre pind og strik den ret.
- fra vrangsiden:
V-udt: Venstre udtagning.
- fra retsiden: Løft lænken mellem 2 m forfra op på
venstre pind og strik den drejet ret.
- fra vrangsiden: Løft lænken mellem 2 m bagfra op
på venstre pind og strik den vrang.
Vendemasker: (German Short Rows) Strik til det
sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1.
vr løs af med garnet foran masken (mod dig selv).
Før garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller
væk fra dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en
dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som
arbejdet viser).

Side 2
Arbejdsgang
Sweateren strikkes oppefra og ned med vendepinde i
halsudskæringen. Der strikkes først med sadelskuldre, hvor man kun tager ud på forstykke og ryg. Herefter ”byttes” og der tages kun ud på ærmerne. Når
bærestykket er strikket, strikkes først krop og derefter ærmer færdige hver for sig.
Modellen er oversize med stumpede, store ærmer.
Farveforløb
Stribe 1: Arwetta Classic 100 + Indiecita 100 + Tilia
100 (hvid)
Stribe 2: Arwetta Classic 334 + Indiecita 100 + Tilia
100 (hvid/lyserød)
Stribe 3: Arwetta Classic 334 + Indiecita 100 + Tilia
353 (lyserød/lavendel)
Stribe 4: Arwetta Classic 334 + Indiecita 401 + Tilia
353 (lyserød/lavendel/lysegrå)
Stribe 5: Arwetta Classic 234 + Indiecita 401 + Tilia
353 (lavendel/lysegrå)
Stribe 6: Arwetta Classic 234 + Indiecita 401 + Tilia
342 (lysegrå/grå)
Halskanten og vendepindene strikkes som Stribe 1
og derefter strikkes striberne på bærestykke og krop
således:
Stribe 1: 12 (14) 16 (18) 20 omg (omg tælles midt
på forstykket efter halsribben).
Stribe 2: 19 (20) 21 (22) 23 omg.
Stribe 3: 19 (20) 21 (22) 23 omg.
Stribe 4: 19 (20) 21 (22) 23 omg.
Stribe 5: 19 (20) 21 (22) 23 omg.
Stribe 6: 10 (12) 14 (16) 18 omg.
Krop
Slå 66 (68) 70 (72) 74 m op på rundp 5 mm og strik
rundt. Strik rib (1 dr r, 1 vr) til arb måler 7 cm. Sæt
en markør for omg’s start.
Skift til rundp 6 mm. Strik første omg ret og sæt
samtidigt markører således: Omg’s markør, 29 (30)
31 (32) 33 r (ryg), sæt markør, 4 r (højre skulder),
sæt markør, 29 (30) 31 (32) 33 r (forstykke), sæt
markør, 4 r (venstre skulder).
Strik nu udtagninger på forstykke og ryg og strik
samtidig vendepinde således:
Udtagninger: Strik 1 h-udt før de 4 skuldermasker
og markøren og 1 v-udt efter skuldermaskerne og
markøren. Der strikkes udtagninger på både ret- og
vrangsiden.
Vendepinde til halsudskæring:
1. p (retsiden): Strik r over ryg, højre skulder og 2
r på forstykket, vend (husk udtagninger ved markørerne – kun på forstykke og ryg, ikke på skuldre).
2. p: Strik vr over højre skulder, ryg, venstre skulder
og 3 vr på forstykke, vend (husk udtagninger ved
markørerne - kun på forstykke og ryg, ikke skuldre)
Strik frem og tilbage som på disse 2 pinde, men strik
2 m mere hver gang, til der er strikket 10 p i alt og
der er 9 (10) 11 (12) 13 m imellem de 2 vendinger
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midt på forstykket = 106 (108) 110 (112) 114 m.
Strik nu rundt med udtagninger på hver omg yderligere 12 (14) 16 (18) 20 gange = 154 (164) 174
(184) 194 m. Således at der i alt er strikket udtagninger 22 (24) 26 (28) 30 gange.
På næste omgang flyttes markørerne på skuldrene
sammen sådan at der nu kun er 2 masker på hver
skulder i stedet for 4. Omg’s begyndelse er stadig ved
markøren mellem forstykke og højre skulder.
Nu strikkes der udtagninger kun på skuldrene (og
ikke på forstykke og ryg) således: *Strik r til markør,
flyt markør over, 1 h-udt, 2 r, 1 v-udt, flyt markør
over*, gentag fra * til * endnu én gang.
Tag ud på denne måde på hver 2. omg i alt 24 (26)
28 (30) 32 gange = 250 (268) 286 (304) 322 m.
Sæt de 50 (54) 58 (62) 66 m fra hvert ærme på maskeholdere og strik kroppen færdig.
Fortsæt rundt i glatstrik og slå 8 nye m op under
hvert ærme på første omg = 166 (176) 186 (196)
206 m.
Fortsæt til arb måler ca. 17 (18) 19 (20) 21 cm fra
ærmegab = 38 (40) 42 (44) 46 omg. Skift til rundp
5 mm, fortsæt med garnet fra Stribe 6, og strik 5 cm
rib (1 dr r, 1 vr). Luk løst af.
Ærmer
Sæt m til første ærme tilbage på strømpep (eller
rundp hvis der strikkes magic loop) 6 mm. Strik 8 m
op under ærmet idet du samler arbejdet og strikker
rundt = 58 (62) 66 (70) 74 m.
Strik rundt i glatstrik til ærmet måler ca 18 cm fra
under ærmegab = 40 omg. Skift til strømpep 5 mm
og strik 3 cm rib (1 dr r, 1 vr). Luk løst af.
Stribeforløbet for
Stribe 4: 10 (10)
Stribe 5: 20 (20)
Stribe 6: 10 (10)

ærmerne ser således ud:
8 (12) 14 omg.
20 (20) 20 omg.
12 (8) 6 omg.

Ribben strikkes i Stribe 6 på alle størrelser.
Strik det andet ærme på samme måde som det første.
Montering
Hæft ender. Fold halskanten og sy opslagningskanten
til på vrangsiden.
Damp eller vask arbejdet skånsomt.

www.filcolana.dk

Filcolana

