Esben

- en børnesweater med snoninger

Design: Rachel Søgaard
En helt klassisk aransweater til børn. Strik
den i den klassiske råhvide, eller sæt lidt
mere kulør på.
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Materialer
350 (400) 450 (500) g Peruvian Highland Wool fra
Filcolana i farve 101
Rundpind 3 mm og 4,5 mm, 40-60 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
2-3 (4-5) 6-7 (8-9) år
Mål
Overvidde: 68 (76) 84 (92) cm
Ærmelængde: ca. 28 (32) 36 (40) cm
Hel længde: ca. 39 (43) 47 (51) cm
Strikkefasthed
18 m og 27 p i perlestrik på p 4,5 mm = 10 x 10 cm.
Perlestrik
1. p: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *.
2. p: Strik ret over vrang og vrang over ret.
Arbejdsgang
Sweateren strikkes i stykker, dvs. forstykke ryg of
ærmer strikkes hver for sig, frem og tilbage, og syes
sammen til sidst.
Ryg
Slå 82 (90) 98 (102) m op på p 3 mm og strik 4 p
glatstrik. 1. p er fra vrangsiden.
Strik i alt 10 p rib på denne måde:
1. p (vrangsiden): 2 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * p
ud.
2. p: 2 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til * p ud.
Strik nu 1 p r fra vrangsiden og derefter 1 p vr fra
retsiden. Skift til p 4,5 mm og strik således: Strik 11
(15) 19 (23) m perlestrik, 60 m i mønster efter diagram, 11 (15) 19 (23) m perlestrik. Strik lige op på
denne måde til arb måler 24 (26) 28 (30) cm.
Luk herefter 6 m af til ærmegab i begyndelsen af de
næste 2 p.
Strik derefter igen 14 (16) 18 (20) cm lige op i perlestrik og mønster efter diagram.
Halsudskæring
Luk de midterste 26 (28) 30 (32) m af og strik hver
skulder færdig for sig.
Luk mod halssiden i begyndelsen af hver 2. p. Luk
først for 3 m 1 gang og derefter 2 m 1 gang. Strik
den modsatte skulder på samme, bare spejlvendt.
Bryd garnet og lad arbejdet hvile.
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Sæt 2 m på hjælpepind foran arb, 2 vr, strik de 2 m fra
hjælpepinden r

Sæt 2 m på hjælpepind foran arb, 2 r, strik de 2 m fra
hjælpepinden r

Sæt 2 m på hjælpepind bag arb, 2 r, strik de 2 m fra
hjælpepinden vr
Sæt 1 m på hjælpepind bag arb, 1 r, strik m fra hjælpepinden r

Montering
Sy ærmer i ærmegab. Sy sidesøm og ærmesøm. Damp arbejdet let.

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

Hals
Strik 96 (100) 104 (108) m op rundt i halsen med p 3 mm. Strik 2 omg vr. Strik 10
omg rib (2 r, 2 vr). Strik 4 omg r. Luk af.

ærmemønster hertil

Ærme
Slå 46 (50) 54 (58) m op på p 3 mm og
strik 4 p glat. 1. p er fra vrangsiden. Strik
derefter 10 p rib (2 r, 2 vr).
Nu strikkes 1 p r fra vrangsiden, derefter 1
p vr fra retsiden. Tag samtidig 1 m ud efter
første og før sidste m på sidste p.
Skift til p 4,5 mm og strik således: Strik 0
(1) 3 (5) m perlestrik, 2 (3) 3 (3) vr, 44 m
mønster efter diagram, 2 (3) 3 (3) vr, 0 (1)
3 (5) m perlestrik.
Tag nu 1 m ud efter første og før sidste
m på hver 6. p i alt 6 (8) 10 (12) gange
= 60 (68) 76 (84) m. De nye m strikkes i
perlestrik.
Når arb måler 28 (32) 36 (40) cm lukkes
alle m af.
Strik endnu et ærme magen til.

Sæt 2 m på hjælpepind bag arb, 2 r, strik de 2 m fra
hjælpepinden r

Skuldre
Læg forstykke og ryg ret mod ret og strik
i hver side skulderens m sammen mens m
lukkes af.

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

Halsudskæring
Luk de midterste 16 (18) 20 (22) m af og
strik hver side færdig for sig.
Luk m af mod halssiden i begyndelsen af
hver 2. p. Luk først 3 m 1 gang, derefter 2 m i alt 2 gange og til sidst 1 m i alt
3 gange. Strik lige op til arb har samme
længde som ryggen. Strik den modsatte
side af forstykket færdig på samme, bare
spejlvendt.

Snoningsdiagram

ærmemønster hertil

Forstykke
Slå op og strik som ryggen til arb måler 12
(14) 16 (18) cm efter aflukningen af m til
ærmegab.

Side 2

Filcolana

