Roositud

- halsrør og pulsvarmere

Design: Charlotte Kaae
Dette mismatch-sæt bestående af et uendelighedstørklæde og pulsvarmere er opstået
med inspiration hentet i både det japanske og
det estiske strikkeunivers.
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Materialer
400 (400) g Indiecita fra Filcolana i farverne 404,
255, 811, 810, 809, 808, 227 og 235.
Strømpepinde 4,5 mm
(hvis du kun ønsker at strikke tørklædet, kan du nøjes
med 350 g Indiecita)
Størrelser
Tørklædet er one size, mens pulsvarmerne er i 2 str.,
til en smal og bred hånd.
Mål
Tørklæde: 150 cm, kan vikles 2 gange om halsen
Pulsvarmere: 18 (20) cm i omkreds om hånden
Strikkefasthed
17 m på p 4,5 mm = 10 cm.
Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det
passer med mønsteret).
Sno6for: sæt 3 m på hjælpep. bag arbejdet, 3 r, 3 r
fra hjælpep.
Sno6bag: sæt 3 m på hjælpep. foran arbejdet, 3 r, 3 r
fra hjælpep.
Arbejdsgang
Tørklædet strikkes som en lang tube i tilfældige stri-

www.filcolana.dk

Filcolana

Roositud
ber og sys til sidst sammen opslagskant mod aflukningskant.
Pulsvarmerne strikkes op fra et stykke med snoninger. På hånden strikkes et Roositud-mønster og der
sluttes af med tilfældige striber.
TØRKLÆDE
Slå 138 m op på p 4,5 mm. Gentag følgende rillemønster, mens der strikkes i tilfældige striber. Hvis du
vil undgå at hæfte ender tilsidst, kan du splejse garnenderne sammen, når du skifter farver.
Rille-mønster
1.-4. omg: Strik ret.
5. omg: Bryd garnet og skift farve. Strik vrang.
Når tørklædet måler ca. 150 cm, lukkes der af. Slut 5.
omg med samme fv, som du slog op med.
Montering
Sy opslagskanten sammen med aflukningskanten
med maskesting.
PULSVARMERE
Slå 16 (16) m op med fv 404 på p 4,5 mm, strik
snoning efter diagrammet, til stykket måler 16 (18)
cm, slut med 12. p. Luk af, sy opslagskanten til aflukningskanten med maskesting. Strik et stykke magen
til.

Side 2
Roositud-hjerte : Garnet, som mønsteret “tegnes”
med, klippes af garnnøglet i længder på ca. 2 meter,
læg garnet dobbelt. Strik frem til den/de maske(r,)
der skal strikkes i Roositud-mønster, læg nu midten
af garnenderne fra vrangsiden til retsiden. Strik med
strikkegarnet over den/de maske(r), mønsteret viser
og før mønstergarnet tilbage på vrangsiden (der dannes en snor eller ”flotering” bestående af to tråde
foran maskerne) og garnenderne hænger nu ned på
vrangsiden, på hver side af mønstermaskerne. Begge
garnender skal være lige lange. Når næste strikkes
med strikkegarnet, til der igen strikkes pind af mønsteret skal strikkes, trækkes mønstergarnet igen frem
til retsiden og tilbage igen efter mønstermaskerne.
Denne gang anvendes den ene ende af mønstergarnet i den ene side af arbejdet og den anden i den
anden side.
Højre pulsvarmer
Sæt et mærke på stykket med snoninger, 5 (7) p på
hver side af sammensyningen. Strik 31 (35) m op
langs kanten med p 4,5 mm og fv 404 på det lange
stykke mellem de 2 mærker, placer markør M1 og slå
12 (14) nye m op i forlængelse heraf. Placer omgangsmarkør M2 og strik 3 omg glatstrik.
Roositud-mønster og tommel
Næste omg: 1 r, strik mønster efter diagrammet,
strik r omg rundt.
**Strik yderligere 4 omg med denne maskefordeling.
Tag nu ind til tommel således: Strik til M1, 1 r løs af,

Snoninger
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1 r, træk den løse m over, 8 (10) r, 2 r sm.
Gentag disse indtagninger på hver 3. omg, hver gang
med 2 m mindre mellem indtagningerne, til der til
sidst kun er 1 m mellem de 2 markører.
Når Roositude-diagrammet er strikket, fortsættes
med 3 omg glatstrik.

Side 3
Tag nu ind til tommel og strik venstre pulsvarmer
færdig som højre fra **.
Montering
Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger let og lad
tørre liggende.

Skift til rille-mønster med tilfældige striber
1.-4. omg: Strik ret.
5. omg: Bryd garnet og skift farve. Strik vrang.
Strik 11 (13) riller på denne måde. Luk af efter 5.
omg.
Venstre pulsvarmer
Sæt et mærke på stykket med snoninger 5 (7) m
på her side af sammensyningen. Strik 31 (35) m op
langs kanten med p 4,5 mm og fv 404 på det lange
stykke mellem de 2 mærker, placer markør M1 og slå
12 (14) nye m op i forlængelse heraf. Placer omgangsmarkør M2 og strik 3 omg glatstrik.
Roositud-mønster og tommel
Næste omg: 13 (17) r, strik mønster efter diagrammet, strik r omg ud.
Strik yderligere 4 omg med denne maskefordeling.

Roositud-diagram
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