Rocky - en sparkedragt med små vufvuf’fer
Design: Charlotte Kaae
Sparkedragten er et praktisk stykke
strik, men også super kært med de små
hundehoveder. Inspirationen er hentet fra
færøske mønstersamlinger. Sparkedragten
er en del af en lille serie over Kettunøsinmønsteret, her til de mindste.
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Materialer
100 (100) 120 (150) g Arwetta Classic fra Filcolana i
farve 956 (farve A)
20 (25) 30 (50) g Arwetta Classic fra Filcolana i farve
955 (farve B)
15 (20) 20 (25) g Arwetta Classic fra Filcolana i farve
255 (farve C)
Rundpinde 2,5 og 3 mm
Strømpepinde 2,5 og 3 mm
7 (7) 7 (8) knapper
Størrelser
3 mdr/62 cl (6 mdr/68 cl) 1 år/80 cl (2 år/92 cl)
Mål
Passer til brystvidde: 43-46 (46-50) 50-53 (53-56)
cm
Overvidde: 47 (51) 54 (59) cm
Ærmelængde: 15 (17) 20 (25) cm
Hel længde: 50 (55) 65 (72) cm
Strikkefasthed
28 m og 32 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pinden og strik den drejet ret
lls (indtagning): 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage på
venstre pind og strik dem dr ret sammen.
2 r sm (indtagning): Strik 2 masker ret sammen
Arbejdsgang
Sparkedragten er strikket fra benene og op. Ben og
ærmer strikkes rundt, kroppen og bærestykket strikkes frem og tilbage. Bærestykket er strikket i tofarvestrik.
I stedet for knaphuller, kan der sys et bånd med trykknapper på dragtens forkanter.
Ben
Slå 36 (40) 44 (44) m op på strømpep 2,5 mm med
farve C og strik rundt i perlerib således:
1. omg: 1 vr, *1 r, 3 vr*, gentag fra * til * til de sidste 3 m, 1 r, 2 vr.
2. omg: *3 r, 1 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
3. omg: Som 1. omg.
4. omg: Som 2. omg, men med farve B.
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Side 2
Diagram

Fortsæt med farve B og gentag 1. og 2. omg, til
perleribben måler 5 cm, slut med en ulige p.
Skift til strømpep 3 mm og farve A og fortsæt
i glatstrik. Tag samtidig ud på næste omg og
derefter på hver 2. omg således:
1 r, 1 udt, strik r til sidste m, 1 udt, 1 r.
Når der er taget ud i alt 19 (19) 19 (22) gange
er der 74 (78) 82 (88) m på omg.
Fortsæt lige op i glatstrik, til benet måler 18
(21) 25 (30) cm. Luk de 2 første og de 2 sidste
m på omg af. Lad benets resterende m hvile og
strik et ben magen til.
Krop
Sæt m fra begge ben på rundp 3 mm så de
aflukkede m vender mod hinanden og danner
skridtsøm. Strik 4 p glatstrik frem og tilbage
med farve A over alle m.
Luk 2 m af i begyndelsen af de næste 2 p, og
fortsæt frem og tilbage over de resterende 136
(144) 152 (164) m, til kroppen måler 20 (21) 23
(26) cm fra samlingen.
Næste p: Strik 31 (33) 35 (38) m, luk 4 m af til
ærmegab, strik til der er 66 (70) 74 (80) m på
p efter de aflukkede m, luk 4 m af, strik pinden
ud.
Lad kroppens masker hvile, mens du strikker
ærmer.

Farve A

Farve B

Farve C

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

2 r sm på retsiden, 2 vr sm på vrangsiden

lls på retsiden, 2 vr dr sm på vrangsiden

Ingen maske, spring feltet over
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Mønstergentagelse

Bærestykke
Sæt ærmernes m ind over de aflukkede m i hver
side af kroppen = 216 (236) 256 (276) m.
Strik 0 (2) 3 (4) cm frem og tilbage i glatstrik
med farve A. Slut med en p fra vrangsiden.
Fortsæt i mønster med indtagninger efter diagrammet således: Strik de første 13 m i diagrammet, gentag de følgende 10 m i diagrammet (markeret med rødt), til der er 13 m tilbage
og strik de sidste 13 m i diagrammet.
Når diagrammets 26 p er strikket er der 96
(104) 112 (120) m tilbage.
Skift til rundp 2,5 mm og farve C. Strik 6 p ret.

Sådan læses diagrammet
1.p (retsiden) læses fra højre mod venstre. Næste p (vrangsiden)
læses fra venstre mod højre.

Ærmer
Slå 36 (40) 44 (44) m op på strømpep 2,5 mm,
og strik rundt i perlerib og i farver som på benene, men slut når ribben måler 4 cm.
Skift til farve A og strømpep 3 mm.
Tag nu ud på hver 2. omg således: 1 r, 1 udt,
strik r til sidste m, 1 udt, 1 r.
Når der er taget ud i alt 6 (7) 8 (10) gange er
der 48 (54) 60 (64) m på p.
Fortsæt lige op i glatstrik, til ærmet måler 15
(17) 20 (25) cm.
Næste p: Strik 22 (25) 28 (30) r, luk de næste
4 m af til ærmegab, strik r omg rundt. På denne
måde kommer udtagningerne til at ligge på ærmets overside.
Lad ærmets resterende 44 (50) 56 (60) m hvile
og strik et ærme magen til.
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Luk løst af.
Knapkant
Til piger strikkes der masker op langs venstre forkant,
til drenge langs højre. Strik m op fra retsiden med
rundp 2,5 mm og farve C. Strik 3 m op for hver 4 p.
Strik 4 p ret.
Luk af.
Marker placeringen af 7 (7) 7 (8) knapper jævnt fordelt på knapkanten.
Knaphulskant
Strik på samme måde m op langs den modsatte
forkant men begynd i den modsatte ende.
Strik 2 p r.
Næste p: Strik r med knaphuller ud for markeringerne
således: Slå om p, 2 r sm.
Strik 1 p r. Luk r af.
Montering
Sy maskerne mellem benene og under ærmerne sammen.
Læg knaphulskanten over knapkanten og sy kanterne
til de aflukkede m i bunden ved skridtet.
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