Jacob

- en fin, lille cardigan til de mindste

Design: Rachel Søgaard

C.F. Clemens: L. Holberg,
Statens Museum for
Kunst, public domain

Dette design er del af en
lille kollektion inspireret af
Ludvig Holberg’s værker.
Den dansk-norske digter
levede fra 1684-1754,
men selvom det er mange
år siden, havde Holberg
en særlig evne til at vise
– og udstille – forskellige
typer af mennesker, som
er lige så aktuelle i vore
dage som dengang.

Den lille cardigan Jacob er inspireret af Holbergs komedie ”Barselsstuen”. Selvom kvinder
ikke længere ligger i lang tid efter en fødsel,
er der stadig en vis form for barselsstue med
snak, gode råd, sladder etc. De fleste kommer med en gave til den lille ny. Her en lille
cardigan med krave, strikket i uld, der ikke fås
blødere.
3. udgave - februar 2018 © Filcolana A/S
Materialer
Anina fra Filcolana: 100 (100) 150 (150) g i farve
2169 (Blue Haze)
6 (7) 8 (8) knapper
Rundpind 3 mm, 60 cm
Cardigan
Størrelse: 0-3 (6-9) 12-18 (24) mdr./56 (74) 86 (92)
cl
Passer til brystvidde: 39-43 (44-48) 49-53 (54-58)
cm
Overvidde: ca. 47 (53) 59 (65) cm
Hel længde: ca. 22 (26) 29 (34) cm
Strikkefasthed
28 m x 40 p i dobbelt perlestrik på p 3 mm EFTER
VASK = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
udtve: Stik venstre p forfra under lænken mellem m,
og strik den drejet ret (= masken hælder mod venstre).
udthø: Stik venstre p bagfra under lænken mellem m,
og strik den ret (= masken hælder mod højre).
o-indt: 1 r løst af, 1 r, træk den løse m over.
Dobbelt perlestrik
1. p: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *.
2. p: Strik som m viser, r over r og vr over vr.
3. p Strik vr over r og r over vr.
4. p: Strik som m viser, r over r og vr over vr.
Gentag disse 4 p.
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Arbejdsgang
Cardiganen strikkes oppefra og ned med raglanudtagninger. Kraven strikkes frem og tilbage med vendepinde, så den får en lille kravestand. Efter bærestykket med raglanudtagninger deles arbejdet, og krop og
ærmer strikkes frem og tilbage hver for sig.
Bærestykke
Slå 83 (87) 91 (95) m op på p 3 mm, og strik 5 p r
(1. p = retsiden). Fortsæt i glatstrik, idet de yderste
3 m i hver side strikkes r på alle p. Tag samtidig 1 m
ind i hver side på 2. p (retsiden) og derefter på hver
4. p yderligere 2 gange således: Strik 2 r, o-indt, strik
r til de sidste 4 m, 2 r sm, 2 r (= 77 (81) 85 (89) m).
Strik 0 (0) 2 (4) p i glatstrik med de 3 m i hver side r.
Tag 8 m ind jævnt fordelt på næste p (vrangsiden) (=
69 (73) 77 (81) m).
Nu strikkes vendepinde for at gøre kraven højere bagpå og dermed danne kravestand. Strik fra retsiden, til
der er 5 m tilbage på p. Vend med næste m sådan:
Tag m løs af med garnet foran arbejdet, læg derefter
garnet hen over p og træk, så m kommer til at se ud
som om den består af 2 m. (Når der igen strikkes hen
over denne m, strikkes de 2 m sammen til 1). Strik
vr, til der er 5 m tilbage på p, og vend med næste
m. Gentag disse vendinger 1 gang mere i hver side,
hver gang på den 5. m før sidste vending. Efter sidste
vending strikkes r p ud, idet de dobbelte m strikkes r
sm. Slå 3 nye m op i forlængelse af m på denne p og
den følgende til knap-/knaphulskant (= 75 (79) 83
(87) m).
Nu bytter ret- og vrangside plads, så kravens retside
bliver kroppens vrangside.
Placer 4 markører på næste p (vrangsiden): Strik 3 r,
12 (13) 14 (15) m perlestrik, 1 vr, 1 r (marker denne
m), 1 vr, 5 m perlestrik, 1 vr, 1 r (marker denne m),
1 vr, 23 (25) 27 (29) m perlestrik, 1 vr, 1 r (marker
denne m), 1 vr, 5 m perlestrik, 1 vr, 1 r (marker denne m), 1 vr, strik perlestrik p ud til de sidste 3 m, 3 r.
Strik næste p (retsiden) sådan: 3 r, *strik perlestrik
til 1 m før den markerede m, udthø, 1 r, 1 vr (den
markerede m), 1 r, udtve*, gentag fra * til * yderligere 3 gange, strik perlestrik til de sidste 3 m, 3 r.
Fortsæt på denne måde med udtagninger på hver 2.
p. Strik som m viser over de 3 m mellem udt, og strik
i perlestrik over de øvrige m, bortset fra de 3 m i begyndelsen og slutningen af p til knap-/knaphulskant,
der strikkes r på alle p.
Samtidig strikkes knaphuller fra retsiden over de 3
retmasker i kanten sådan:
Dreng (i begyndelsen af p): 1 r, 2 r sm, slå om.
Pige (i slutningen af p): Slå om, o-indt, 1 r.
Første knaphul strikkes på 4. p, og derefter strikkes
knaphuller på hver 12. p, til der er i alt 6 (7) 8 (8)
knaphuller.
Når der er taget ud til raglan i alt 18 (21) 24 (27)
gange (= 219 (247) 275 (303) m), skal arbejdet
deles sådan:

(næstsidste m strikkes r, og den første markerede m
strikkes vr). Lad ærmets 43 (49) 55 (61) m hvile på
en maskeholder. Strik over ryggens 65 (73) 81 (89)
m (inkl. den markerede m på hver side) sådan: 2 r
sm, strik perlestrik til 1 m før den markerede m i den
anden side, o-indt. Lad det andet ærmes 43 (49) 55
(61) m hvile på en maskeholder. Fortsæt over det andet forstykkes 34 (38) 42 (46) m (sidste markerede
m strikkes vr, og den næste maske strikkes r) (= 131
(147) 163 (179) m). Fortsæt frem og tilbage i r på
alle p over de 3 m til knap-/knaphulskant i hver side,
som m viser over de 3 m i hver side og i perlestrik
over de resterende m, til arbejdet måler 13 (15) 17
(20) cm fra delingen. Slut med en p fra vrangsiden.
Strik 4 p r. Luk af i vr fra retsiden – ikke for fast.
Ærmer
Sæt ærmets 43 (49) 55 (61) m på rundp, og slå 1 ny
m op i hver side til sammensyning senere (= 45 (51)
57 (63) m).
Strik de yderste 2 m i hver side r på retsiden og vr på
vrangsiden, og strik perlestrik over de øvrige masker. Strik lige op, til ærmet måler 6 cm fra delingen.
Tag ind på næste p fra retsiden sådan: 1 r, o-indt,
strik perlestrik til de sidste 3 m, 2 r sm, 1 r. Gentag
indtagningerne på hver 8. p yderligere 3 gange (= 37
(43) 49 (55) m).
Når ærmet måler 11 (14) 17 (20) cm (slut med en p
fra vrangsiden), strikkes 4 p vr. Luk af i vr fra retsiden.
Strik det andet ærme på samme måde.
Hæft ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre
liggende.
Sy knapper i overfor knaphullerne.

Krop
Strik fra retsiden over forstykkets 34 (38) 42 (46) m
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