Mariquita

- en sprød vest

Design: Charlotte Kaae
Efter et mindre studie i vævestrik, hvor jeg
fandt dette mønster helt uimodståeligt, måtte
jeg bruge det i et design.
Vævestrik er som hovedregel karakteriseret
af at være mønsterstrik i farver; men mønsterstrik, hvor man strikker kun strikker med
én farve af gangen. Mønstrene opstår ved
at undlade at strikke masker undervejs, eller som her, ved at samle tidligere strikkede
masker op.
Cinnia er et garn, der egner sig særdeles godt
til vævestrik, da det er meget elastisk.
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Materialer:
200 (250) 300 (350) g Cinnia fra Filcolana i farve 312
(Deep Blue, her farve A)
150 (150) 200 (200) g Cinnia fra Filcolana i farve 291
(Azalea, her farve B)
Rundpind 4 mm
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 90 (98) 106 (114) cm
Hel længde: 55 (55) 59 (59) cm
Strikkefasthed
21 m og 38 p i vævestrikmønster på p 4 mm = 10 x
10 cm. (Bemærk at vævestrik, trækker sig sammen i
højden).
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Vævestrikmønster – se også diagram
Slå op med farve A
1. p: Strik vr.
2.-5. p: Glatstrik med fv B (2. p = retsiden)
6. p: (Fv A), *3 r, stik højre p ind i den m, der ligger
5 m under den følgende m på p (den sidste p strikket
med fv A), strik masken ret ind igennem arbejdet og
lad masken på venstre pind glide af og løbe ned til
den netop strikkede* Gentag fra * til *
7. p: Strik vr med fv A.
8.-11. p: Som 1.– 4. p.
12. p: (Fv A), *1 r, stik højre p ind i den m, der ligger
5 m under den følgende m på p (den sidste p strikket
med fv A), strik masken ret ind igennem arbejdet og
lad masken på venstre pind glide af og løbe ned til
den netop strikkede, 2 r* gentag fra * til *
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Farve A
Farve B
På retsiden: ret.
På vrangsiden: vrang.
Stik højre p ind i den m, der
ligger 5 m under den
følgende m på p (den sidste
p strikket med fv A), strik
masken ret (ind igennem
arbejdet), og lad masken på
venstre pind glide af og løbe
ned til den netop strikkede.
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Side 2
Midlertidigt opslag
Med kontrasttråd, hækler du fastmasker om strikkepinden, til du har, det ønskede antal masker. Dette
opslag, trævles senere op, og fra de åbne masker
strikkes kanten.
Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pinden og strik den drejet ret.
2 r sm (indtagning mod højre): strik 2 ret sammen.
lls (indtagning mod venstre): 2 r løs af, én ad gangen, sæt m tilbage på venstre p og strik dem drejet
ret sammen.
Arbejdsgang
Vesten er strikket i tre dele, hvor der strikkes frem og
tilbage på pinden. Skuldrene samles med maskesting
og ryg og forstykker sys sammen med madrassting.
Efterfølgende strikkes der masker op langs kanten, og
der strikkes rundt. På ærmekanterne gentages dette,
dog med vendepinde over den øverste del af ærmet.
Ryg
Slå 108 (116) 124 (132) m op, med midlertidigt
opslag i kontrastfv. på p 4 mm. Fortsæt med farve
A. Første og sidste m er kantmasker og strikkes r på
alle p. Strik vævestrikmønsterets 12 p 6½ (6½) 7 (7)
gange. Slut med 6. (6.) 12. (12.) mønsterpind.
Luk 10 m af til ærmegab i begyndelsen af de næste
2 p, mens du fortsat strikker mønster = 88 (96) 104
(112) m
Fortsæt lige op, til du har gentaget mønsteret i alt
12½ (12½) 13 (13) gange. Lad de midterste 30 (34)
40 (46) m hvile, strik endnu ½ mønster på hver side
af halsen. Lad skuldrenes 29 (31) 32 (33) m i hver
side hvile.
Venstre forstykke
Slå 27 (31) 35 (39) op som til ryggen, og strik vævestrikmønsterets 12 p 6½ (6½) 7 (7) gange. Tag
samtidig 1 m ud mod forkanten inden for kantmasken
på hver 6. p i alt 13 gange. Slut med 6. (6.) 12. (12.)
mønsterpind. Næste p: Luk 10 m af til ærmegab i
begyndelsen af p, mens du fortsat strikker mønster
og tager ud ved forkanten = m
Fortsæt lige op, til du har gentaget mønsteret endnu
1½ gang =30 (34) 38 (42) m. Herefter, tages der 1
m ind (lls) mod forkanten inden for kantmasken på
hver 12. p, til der er 29 (31) 32 (33) m. Fortsæt lige
op, til forstykket måler det samme som ryggen.
Højre forstykke
Slå om og strik som til venstre forstykke, blot spejlvendt, idet der sluttes før ærmegabet på 7. (7.) 13.
(13.) p og indtagningerne ved halsen foretages som
2 r sm.
Montering
Sy skuldrene sammen med maskesting og sy sidesømmene med madrassting.
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Kant
Strik masker op, rundt langs kanten på vesten med
fv A. Begynd med at sætte halsens 30 (34) 40 (46)
hvilende m på pinden, strik 115 (116) 123 (124) m
op langs venstre forstykke, sæt en maskemarkør, sæt
m fra de midlertidige opslag, 162 (178) 194 (210) m
fra venstre forstykke, ryg og højre forstykke, på pinden, sæt en maskemarkør, strik endnu 115 (116) 123
(124) m op langs højre forstykke, placer omgangsmarkør = 422 (444) 480 (504) m.
Næste omg: *3 r, 3 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
Strik 5 omg med denne maskefordeling.
Næste omg (og herefter på hver 5. omg, til kanten
måler 20 cm): Tag en m ud på hver side af markørerne i hjørnerne.
Hestetømme aflukning:
Slå 3 masker op på en ny pind og før dem over på
arbejdet der skal aflukkes, *strik 2 ret, lls, flyt de 3
masker tilbage på venstre pind.*
Gentag fra * til *, til alle m er lukket af. Afslut ved at
trække garnenden gennem de tre resterende masker.
Ærmekanter
Strikkes som kanten, men med vendepinde over ærmekantens øverste del.

www.filcolana.dk

Filcolana

