Stjernedrys

- en fin sweater

Design: Rachel Søgaard
En fin sweater fuld af små stjerner. Bunden
af sweateren er ”dyppet” i en kontrastfarve.
Det ser ud som til-fældige prikker - eller små
stjerner, men er i virkeligheden en mønsterrapport som alle andre.
1. udgave - september 2017 © Filcolana A/S
Materialer
Pernilla fra Filcolana:
Bundfv: 100 (150) 150 (200) 200 g fv 820 (Isabella
melange)
Mønsterfv: 50 (50) 100 (100) 100 g fv 807 (Boysenberry melange)
Rundpind 3 og 3,5 mm, 40 og 60 cm. Strømpepinde 3
og 3,5 mm.
Markører eller kontrastfarvet garn
Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10
år/140 cl
Mål
Passer til brystvidde: 56-60 (61-65) 66-70 (71-75)
76-80 cm
Overvidde: 62 (66) 71 (76) 80 cm
Ærmelængde: ca. 22 (26) 29 (32) 35 cm
Hel længde: ca. 32 (35) 39 (43) 47 cm
Strikkefasthed
25 m og 37 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10
cm.
Særlige forkortelser
centr udtr (centreret udtagning ret): 1 r, slå om, 1 r i
samme m.
centr udtvr (centreret udtagning vrang): 1 vr, slå om,
1 vr i samme m.
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den
løse m over den netop strikke-de.
Vendepinde
Når der vendes, tages første maske vrang løs af med
garnet foran arbejdet. Læg garnet bagud og op over
højre pind, og træk, så masken på pinden ”ven-der
benene i vejret” og får to ben. Fortsæt i ret eller
vrang, som m viser.
Når der igen strikkes hen over vendemasken, strikkes
de to ben sammen som én maske.
Arbejdsgang
Modellen strikkes oppefra og ned med vendepinde
efter ribkanten for at forme halsen. Der tages ud til
raglan. Efter bærestykket deles arbejdet til ærmer og
krop, og hver del strikkes færdig for sig. Når der strikkes mønster nederst på krop og ærmer kan det være
nødvendigt at skifte til en pind, der er 0,5 mm tyk-
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kere for at holde strikkefastheden.
Sæt evt. en maskemarkør for hver mønstergentagelse, det gør det nemmere at
holde styr på, hvor du er i mønsteret.
Bærestykke
Slå 88 (94) 100 (106) 112 m op på
rundp 3 mm med bundfv, og strik 6
omg rib, 1 r, 1 vr. Sæt et mærke ved
omg’s begyndelse midt bag.
Skift til p 3,5 mm, strik glatstrik, og
marker 4 m på næste omg således:
14 (15) 16 (17) 18 r (½ ryg), 1 r (marker denne m), 11 (12) 13 (14) 15 r
(højre ær-me), 1 r (marker denne m),
33 (35) 37 (39) 41 r (forstykke), 1 r
(marker denne m), 11 (12) 13 (14) 15 r
(venstre ærme), 1 r (marker denne m),
15 (16) 17 (18) 19 r (½ ryg).
Strik derefter frem og tilbage med vendepinde således:
1. vendep (retsiden): Strik r til den
markerede m, centr udtr, 4 r, vend.
2. vendep: Strik vr til midt bag, strik vr
til den markerede m, udtvr, 4 vr, vend.
3. vendep: Strik r til midt bag, strik r til
den markerede m, centr udtr, strik r til
4 m efter sidste vending, vend.
4. vendep: Strik vr til midt bag, strik vr
til den markerede m, centr udtvr, strik
vr til 4 m efter sidste vending, vend.
Strik r til midt bag, og fortsæt rundt
med centr udtr i hver af de markerede
m på før-ste omg, og derefter på hver
2. omg yderligere 17 (19) 21 (23) 25
gange.
Der er nu 47 (52) 57 (62) 57 m på
hvert ærme, 67 (73) 79 (85) 91 m på
hhv. fors-tykke og ryg og 4 markerede
m = 232 (254) 276 (298) 320 m.
Krop
Sæt ærmernes m på hver sin maskeholder, de markerede m hører med til
kroppen. Strik rundt over kroppens m,
og slå 8 nye m (alle str.) op under hvert
ærme = 154 (166) 178 (190) 202 m.
Strik rundt i glatstrik, til kroppen måler
2 (4) 7 (10) 13 cm fra delingen.
Tag 6 m ud (6 m ind) 2 m ind (2 m ud)
6 m ud jævnt fordelt på næste omg (=
160 (160) 176 (192) 208 m), og fortsæt
derefter i mønster efter diagrammet.
Sørg for at binde flotteringerne på arb’s
vrangside, hvor der er mere end 4 m
mellem maskerne i mønsterfv.
Når alle p i diagrammet er strikket,
strikkes der 1 omg kun med mønsterfv.
Skift til rundp 3 mm, og strik 5 cm rib,
1 r, 1 vr. Luk af.
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Side 3

Ærmer
Sæt det ene ærmes m på strømpep 3,5 mm, og strik
1 m op i hver af de nye m under ærmet = 55 (60)
65 (70) 75 m i alt. Strik 2 m sammen (alle str.) midt
under ærmet på næste omg = 54 (59) 64 (69) 74 m,
og marker den midterste m her.
Fortsæt rundt i glatstrik, og tag 1 m ind på hver side
af den markerede m på hver 6. (7.) 7. (8.) 9. omg i
alt 7 (7) 8 (9) 9 gange således: Strik den markerede
m ret, o-indt, strik r til de sidste 2 m før den markerede m, 2 r sm.
Strik samtidig mønster efter diagrammet, når ærmet
måler 5 (9) 12 (15) 18 cm fra delingen.
Når alle p i diagrammet er strikket, strikkes der 1
omg kun med mønsterfv.
Skift til strømpep 3 mm, tag 0 (1) 0 (1) 0 m ind på 1.
omg (= 40 (44) 48 (50) 56 m), og strik 4,5 cm rib, 1
r, 1 vr. Luk af.
Strik det andet ærme på samme måde.
Montering
Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og lad
tørre liggende.
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