Heidi

- en feminin cardigan

Design: Hanne Pjedsted
En feminin og blød cardigan i en lækker
kombination af alpaka og lammeuld er totalt
uundværlig. Den er dejlig til lune aftner og
smyger sig om kroppen med en taljering, der
kan laves markant eller let, som man ønsker.
Modellen er strikket med én tråd af hver af
garnkvaliteterne. Ind- og udtagninger er lavet
som en særlig effekt for at understrege modellens slanke linjer.
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Størrelser
XS/ca. 34 (S/ca. 36-38) M/ca. 38-42 (L/ca. 44)
Mål
Overvidde: 88 (92) 98 (104) cm
Hel længde: 52 (54) 57 (60) cm
Ærmelængde: 42 (44) 45 (47) cm
Materialer
250 (300) 350 (400) gram Indiecita fra Filcolana,
farve lys grå melange (401)
og 150 (200) 200 (200) gram New Zealand lammeuld
fra Filcolana, farve lys grå (950)
(NB: der strikkes med en tråd af hver kvalitet)
Jumperp og rundp mindst 60 cm 4,5 mm
6 (6) 7 (7) knapper (svarende til knaphullets størrelse)
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Strikkefasthed
19 masker på pinde 4,5 mm i glatstrikning måler 10
cm i bredden.
Perlerib (kanterne for neden, på ærmer og i
hals)
1. p (vrangsiden): *1 ret, 1 vrang*. Gentag fra * til *
og slut med 1 ret.
2. p (retsiden): Ret over alle m.
Gentag disse to pinde.
Forkanter (8 m)
I begyndelsen af hver p: Tag de første 2 m vrang løs
af med garnet foran arbejdet, 6 ret
I slutningen af hver p: 8 ret
Arbejdsgang
Modellen er strikket i glatstrikning med retstrikkede
forkanter og med perlerib i kanterne for neden og i
halsen.
Den er strikket med mindst mulig montering, dvs.
uden sidesømme, og ærmerne strikkes med umiddelbart efter ærmegabsaflukning, så også her er monteringen udført undervejs!
Der begyndes med ærmerne.
Ærmer
På p 4,5 mm slås 39 (41) 43 (45) m op. Strik 2 p glat
(første pind er en vrangpind) og derefter 9 p perlerib.
Skift til glatstrik og tag på næste retsidepind 1 m ud i
begge sider af ærmet inden for de yderste 2 m.
Gentag udtagningerne på hver 6. p yderligere 4 (5)
6 (7) gange, derefter på hver 8. p 6 (7) 8 (8) gange
(der er nu 61 (67) 73 (77) m). Når ærmet måler 42
(44) 45 (47) cm, lukkes i hver side af for 3 m. Der er
55 (61) 67 (71) m.
Lad ærmets masker hvile og strik det andet ærme på
samme måde.
Krop
Slå 175 (185) 197 (207) m op på rundpind 4,5 mm
og strik frem og tilbage som nederst på ærmet, idet

Side 2
de første og sidste 8 m strikkes som beskrevet til
forkanter.
Når der er strikket i alt 11 p til kant, skiftes til glat
over alle m inden for de 8 kantm i begge sider.
Strik lige op til arbejdet måler 5 (6) 6 (7) cm. Sæt et
mærke på retsiden hvor de 6 taljerings-indtagninger
skal strikkes således:
Strik 8 m til højre forkant (alle størrelser), strik 19
(20) 22 (23) ret, sæt mærke (= indtagning højre forstykke), strik 19 (20) 22 (23) ret, sæt mærke (= indtagning i sidesøm), 19 (20) 21 (23) ret, sæt mærke
(= indtagning i højre side i ryggen), 45 (49) 51 (53)
ret, sæt mærke (= indtagning i venstre side af ryggen), 19 (20) 21 (23) ret, sæt mærke = sidesøm, 19
(20) 22 (23) ret, sæt mærke (= venstre forstykke),
19 (20) 22 (23) ret + 8 masker til venstre forkant.
Indtagning ved markeret taljering (retsiden):
Strik til 2 m før 1. mærke. Tag 1 ret løs af, strik 1 ret
og træk den løse over, strik 2 ret sammen. Gentag
dette ved hver markering pinden ud. Der er taget 12
m ind.
Indtagning ved let taljering (retsiden): Strik til 2
m før 1. mærke. Tag 1 ret løs af, strik 1 ret og træk
den løse over. Gentag dette ved de 3 første markeringer. Ved de 3 sidste (efter ryggens midte) strikkes 2
ret sammen lige efter markeringen. Der er taget 6 m
ind.
Gentag denne indtagningspind i alt 3 gange på hver
8. (8.) 10. (10.) p, idet der samtidig med den 2.
indtagningspind strikkes et knaphul i højre forkant
sådan:
Strik kantens 3 første m. Luk 4 m af og strik pinden
ud. På næste p slås 5 nye m op over de aflukkede,den sidste m flyttes over på venstre pind og strikkes
drejet ret sammen med den næste m for at undgå en
løs m i knaphullets hjørne.
Knaphullerne strikkes derefter på hver 20 (22) 22
(24) p det sidste i halskanten.
NB: Når der er taget ind til talje i alt 3 gange, strikkes
15 (17) 17 (19) p lige op. Nu tages der ud igen:
Udtagning ved markeret taljering:
Strik til sidste m før 1. mærke. Strik nu 2 m i denne
m (1 ret, 1 drejet ret), og gentag denne udtagning i
m umiddelbart efter mærket. Gentag dette ved alle 6
mærker. Der er taget 12 m ud.
Udtagning ved let taljering: Strik til 1 m før mærket. Strik to m i næste m (1 ret, 1 drejet ret), og
gentag dette ved de 3 første mærker. Ved de 3 sidste
mærker tages ud i masken lige efter mærket!
Tag ud på denne måde i alt 3 gange på hver 14. (16.)
16. (18.) p
(Huske også at strikke knaphuller undervejs!). Der er
igen 175 (185) 197 (207) masker i alt.
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Strik nu 5 (5) 5 (6) cm lige op eller ønsket længde til
ærmegabet. Luk for 6 m til ærmegab i hver side (3 m
på hver side af markeringen ved sidesømmene).
Sæt ærmernes m ind i hver side, hvor ærmegabets m
er lukket af.
Indtagninger i ærmegab
Tag nu ind på retsiden af arbejdet der, hvor forstykke
og ryg møder højre ærmes m således: Strik til de 4
sidste m på højre forstykke, strik 3 m sammen (2 ret
løs af en ad gangen, strik 1 ret og træk de 2 løse over
), strik 2 ret, strik 2 masker ret sammen. Strik ærmets masker, til der er 3 m tilbage, 1 ret løs af, strik
1 ret og træk den løse over, strik 2 ret, strik 3 m ret
sammen. Strik ryggens m og lav samme indtagninger
ved venstre ærme.(Der er taget i alt 12 masker ind.)
Gentag denne indtagning på hver retsidepind i alt
3 (3) 3 (4) gange. Der er nu 37 (39) 43 (43) m på
hvert forstykke, 49 (55) 61 (63) m på hvert ærme og
65 (71) 75 (77) m på ryggen.
Strik 3 p uden indtagninger.
Strik på næste p indtagningerne således: Strik til 3
m før 1. mærke, 1 ret løs af, 1 ret og træk den løse
over, 2 ret, 3 ret sammen. Strik ærmets masker, til
der er 4 masker tilbage, 2 ret løs af en ad gangen,
1 ret og træk de 2 løse over, 2 ret, 2 ret sammen.
Gentag dette ved venstre ærme. (Der er taget 12 m
ind i alt.)
Dette gentages på hver 4. p yderligere 2 gange (alle
str.). Der er nu 34 (36) 40 (40) m på hvert forstykke,
37 (43) 49 (51) m på hvert ærme og 59 (65) 69 (71)
m på ryggen.

Side 3
Luk ærmernes m af og strik 4 (4) 6 (6) p lige op på
hvert forstykke til skulder.
Lad m hvile.
På ryggen lukkes der i nakken for de midterste 23
(25) 27 (29) m. Luk yderligere i halssiden på hver 2.
p for 4, 3 og 2 m, og derefter 1 m til der er 9 (10) 11
(12) m tilbage på skulderen.
Strik lige op til skulderstykket har samme højde som
på forstykket. Strik skulderens masker sammen, idet
pindene holdes ret mod ret og maskerne strikkes
sammen to og to (én fra hver pind), idet der samtidig
lukkes af.
Montering
Damp arbejdet let under et fugtigt stykke. Sy ærmesømmen med madrassting, og sy ærmegabets
aflukninger under ærmerne sammen. Sy det øverste
af ærmet til skulderstykket med maskesting.
Halskant
Rundt i halsudskæringen strikkes m op 1 m for hver
m der er sat på hjælpetråd/lukket af, samt 1 m for
hver 2 p langs de lige sider i halsen. Der strikkes
perlerib og der laves et sidste knaphul. Efter i alt 7
(7) 9 (9) p perlerib strikkes 2 p glat over alle m (inkl.
forkanterne). Luk af.
Damp alle sømme let. Skyl arbejdet, centrifuger let
og lad tørre liggende.
Sy knapper i venstre forkant ud for knaphullerne.

Nu strikkes der lige op ved forstykker og ryg og der
tages kun ind på ærmets masker således:
Strik til højre ærmes m, strik 1 ret, 3 ret sammen.
Strik til 4 m før ærmet møder ryggens m, tag 2 m
løs af en ad gangen, strik 1 ret og træk de løse over,
1 ret. Strik ryggens m uden indtagninger og gentag
ærmeindtagningerne på venstre ærme som beskrevet
til højre ærme.
Disse indtagninger gentages på hver 4. p i alt 3 (4) 5
(5) gange. Der er nu 34 (36) 40 (40) m på hvert forstykke, 25 (27) 29 (31) m på hvert ærme og 59 (65)
69 (71) m på ryggen.
Halsudskæring: Nu sættes m til halsudskæringen på
en hjælpetråd (alternativt lukkes de af): Sæt i begge
sider forkantens 8 m + de næste 7 (7) 8 (8) m på
hjælpetråd. Derefter sættes i begge sider på hver 2.
p hhv. 4, 2 (5, 2) 5, 2 (6, 2) m på hjælpetråd (= 13
(14) 17 (16) m), og derefter 1 m i beg. af hver p, til
der er 9 (10) 11 (12) m tilbage på hvert forstykke.
Herefter strikkes lige op.
Samtidig med starten af halsudskæringen på forstykkerne, fortsættes indtagningerne på ærmerne som
beskrevet ovenfor, men nu på hver 2. p, til der er 13
(15) 17 (19) m tilbage på ærmet.
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