Smoothie

- en skøn sommersag

Design: Charlotte Kaae
En Smoothie er en lækker, kølende og
læskende drik i sommervarmen. Her er
Smoothie også en let og luftig sommermodel,
strikket i Arwetta Classic. Modellens ekstra
vidde sammen med det transparente look gør
den ekstra flot over kropsnære bluser eller
kjoler i en god kontrastfarve. Super let og
hurtig at strikke, næsten uden monteringsarbejde.
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Materialer
250 (250) 300 (300) 350 (400) g Arwetta Classic fra
Filcolana i farve 813 (Jordbærpink)
Strømpepinde 2,5 mm og 3 mm
Rundpind 2,5 og 3 mm, 60 cm, 80 cm
9 maskemarkører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
S (M) L (XL) 2XL (3XL)
Mål
Passer til brystvidde: 82 (89) 96 (102) 109 (116) cm
Overvidde: 113 (120) 127 (134) 141 (148) cm
Hel længde: 60 (61) 62 (63) 64 (65)cm
Strikkefasthed
24 m og 30 omg i glatstrikning på p 3 mm = 10 x
10 cm. Ca. 22 m og 34 omg i hulmønster på p 3
mm = 10 x 10 cm Strikkefastheden er målt strikket
rundt. (Det er en god idé at markere masker og pinde
undervejs i prøven med en kontrasttråd, da det kan
være svært at gennemskue på den strikkede struktur).
Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pinden og strik den drejet ret.
Slå om (udtagning): slå om pinden for om
2 r sm (indtagning mod højre): 2 masker ret sammen
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lls (indtagning mod venstre): 2 r løs af én ad gangen,
flyt maskerne tilbage på venstre pind og strik dem
drejet ret sammen.
3 r sm (indtagning mod højre): strik 3 masker ret
sammen
llls (indtagning mod venstre): 3 ret løs af, én ad
gangen, flyt maskerne tilbage på venstre pind og strik
dem drejet ret sammen.
M1-M8 (markør): Markør + nummer
Glats (glatstrik): Strik ret på retsiden og vrang på
vrangsiden.
Arbejdsgang
T-shirten strikke rundt, nede fra og op. Arbejdet
vendes, når der strikkes hulmønster, således at der
strikkes fra vrangsiden. Ærmer strikkes fra retsiden,
og sættes til med vrangsiden udad. Derefter strikkes
raglanen, arbejdet vendes igen, hvorefter der strikkes
glatstrik og lukkes af.
Hulmønster (Se også diagram)
1. omg: *2 r sm, slå om* gentag fra * til * omg
rundt.
2. omg: Strik ret omg rundt.
Gentag 1. og 2. omg.
NB: Når der stikkes hulmønster i forbindelse
med indtagninger, er det vigtigt, at omslag og
sammenstrikning følges ad. Hvis der ikke er masker nok til det ene, bør det andet også udelades, og maskerne strikkes i glatstrik
Krop
Slå 248 (264) 280 (296) 312 (328) m op på rundp
2,5 mm og strik 5 omg glatstrik, skift til rundp 3 mm,
og fortsæt i glatstrik, til stykket måler 10 (10) 12
(12) 14 (14) cm
Vend arbejdet med vrangsiden udad, byt første og
sidste maske om, for at undgå et hul. Fortsæt nu i
hulmønster til stykket måler 40 (41) 40 (41) 40 (41)
cm, målt fra hulmønsterets begyndelse (eller til den
ønskede længde – husk at garnmængden derved
ændres).
Næste omg: Del nu arb i forstykke og ryg således,
sæt 20 m på en tråd til ærmegab, strik 104 (112) 120
(128) 136 (144) i hulmønster, sæt 20 m på en tråd
til ærmegab, strik hulmønster omg ud. Lad arbejdet
hvile, mens du strikker ærmerne.

Strik 5 m på hver side af hver markør vr og de øvrige
m i hulmønster.
Når der er strikket 8 omg lige op med denne maskefordeling, tages der ind således:
Begynd ved den første markør, strik 5 vr, *3 r sm,
strik hulmønster til 8 m før næste markør, llls, 10 vr*,
gentag fra * til * yderligere 2 gange, 3 r sm, strik
hulmønster til 8 m før markøren, llls, 5 vr.
Foretag disse indtagninger på hver 4. omg i alt 3 (4)
5 (6) 7 (8) gange = 288 (300) 312 (324) 336 (348)
m.
Næste omg: Vend arbejdet med retsiden udad, og byt
første og sidste m om for at undgå et hul.
Fortsæt i glatstrik og tag ind således: Fra første
markør strikkes 5 r, *2 r sm, strik ret til 7 m før
næste markør, lls, 10 r*, gentag fra * til * yderligere
2 gange, 2 r sm, strik ret til 7 m før markøren, lls, 5 r.
Foretag disse indtagninger på hver 2. omg i alt 10
(11) 12 (13) 14 (15) gange = 208 (212) 216 (220)
224 (228) m.
Tag derefter ind på samme måde på hver omg i alt 5
gange (alle str.) = 168 (172) 176 (180) 184 (188) m.
Strik 5 omg glatstrik, luk løst af.

Ærmer
Slå 84 (90) 96 (102) 108 (114) m op på p 2,5 mm og
strik 5 omg glatstrik, skift til p 3 mm, fortsæt i glatstrik, til ærmet måler 5 cm. Sæt omgangens første 20
m på en tråd til ærmegab = 64 (70) 76 (82) 88 (94)
m. Strik endnu et ærme. Vend dem med vrangsiden
udad, og sæt dem ind over de hvilende m i hver side
af kroppen = 336 (364) 392 (420) 448 (476) m.
Raglan
Sæt en maskemarkør de 4 steder på omg, hvor ærmerne møder hhv. forstykke og ryg.
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Montering
Sy de hvilende m under ærmerne sammen med maskesting. Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger
let og lad tørre liggende. T-shirten skal presses efter
hver vask, så hulmønsteret åbner sig.
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