Karla

- en smuk og spændende Fairisle-sweater

Design: Ditte Lerche
Ditte Lerche har skabt en serie design inspireret af klassisk vintagestrik, men i en lækker
nutidig genfortolkning. Karla er et skønt mangefarvet Fairisle-design strikket i et spændende mix af garner og farver.
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Materialer
Fv. A: 200 (200) 200 g Arwetta Classic fra Filcolana i
farve 102 (Black)
Fv. B: 25 (25) 25 g Tilia fra Filcolana i farve 255 (Limelight)
Fv. C: 50 (50) 100 g Arwetta Classic fra Filcolana i
farve 138 (Geranium Red)
Fv. D: 25 (25) 25 g Tilia fra Filcolana i farve 335
(Peach Blossom)
Fv. E: 50 (50) 50 g Arwetta Classic fra Filcolana i
farve 100 (Snow White)
Fv. F: 25 (25) 25 g Tilia fra Filcolana i farve 337
(Bright Cobalt)
Fv. G: 50 (50) 100 g Arwetta Classic fra Filcolana i
farve 136 (Mustard)
Fv. H: 50 (50) 50 g Arwetta Classic fra Filcolana i
farve 197 (Aqua)
Rundpind 3 mm og 3,5 mm, 60 og 80 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
S (M) L
Mål
Passer til brystmål: ca. 80-90 (90-100) 100-110 cm
Overvidde: 98 (107) 116 cm
Ærmelængde: 44 (45) 45 cm
Hel længde: 59 (61) 62 cm
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Strikkefasthed
Ca. 30 m og 30 p i mønster på p 3,5 mm = 10 x 10
cm.
Sørg for at måle strikkefastheden på en del af mønsteret, hvor der strikkes med både mohair og uld.

Bærestykke
Krop og ærmer samles på rundp og der sættes markører hvor ærmer og krop mødes (i alt 4).
Omg’s begyndelse er nu mellem ryggen og venstre
ærme. Der er 482 (518) 554 m på pinden.

Særlige forkortelser
h-udt: højre udtagning. Saml lænken op bagfra og
strik r.
v-udt: venstre udtagning. Saml lænken op forfra og
strik dr r.

Strik nu rundt i mønster og tag samtidig ind til raglan
på hver anden omg ved at strikke 2 dr r sm
efter og 2 r sm før hver markør. Strik 65 omg mønster. Skift til rundp 3 mm og strik 1 omg i mønster
(husk raglanindtagningerne) = 218 (264) 290 m
tilbage på pinden.
Strik derefter videre kun i fv. A således:
1.omg: 2 (4) 0 r, *4 (3) 3 r, 2 r sm*, gentag fra * til
* omg rundt = 182 (212) 232 m.
2.omg: Strik r omg rundt.
3. omg: 2 r, *7 (3) 3 r, 2 r sm*, gentag fra * til *
omg rundt = 164 (170) 186) m.
4. og. 5. omg: Strik r omg rundt.
6. omg: Strik 0 (2) 2r, *2 r sm, 2 vr sm*, gentag fra
* til * omg rundt = 82 (86) 94 m.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op. Først strikkes kroppen rundt til ærmegabene, derefter strikkes ærmerne
på samme måde, før alle delene samles og bærestykket strikkes rundt med klassiske raglanindtagninger.
Til sidst afsluttes med en halskant i rib.
Krop
Slå 294 (322) 350 m op på rundp 3 mm med fv A og
strik rundt. Sæt en markør for
omg’s begyndelse. Strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til arb
måler 5 (7) 8 cm.
Skift til rundp 3,5 mm og strik mønster som angivet i
diagrammet.
Når der i alt er strikket 91 omg i mønster (se markering i diagrammet) og arbejdet måler ca. 35 (37) 38
cm deles til forstykke og ryg.
På næste omg lukkes af for 6 m til hvert ærmegab
således: Luk 3 m af, strik 141 (155)
169 m i mønster, luk 6 m af, strik 141 (155) 169 m i
mønster, luk 3 m af.
Lad arb hvile og strik nu 2 ærmer.

Strik nu med 2 tråde fv. A. Strik 2,5 cm rib (1 r, 1 vr).
Luk løst af i rib.
Montering
Sy maskerne sammen under hvert ærme. Hæft enderne.

Ærmer
Slå 70 (74) 78 m op på rundp 3 mm med fv A og strik
rundt. Sæt en markør for omg’s
begyndelse og strik 5 (6) 6 cm rib (1 r, 1 vr).
Skift til rundp 3,5 mm og strik 1 omg r hvor der tages
10 m ud jævnt fordelt over omg = 80 (84) 88 m.
Strik mønster på ærmet således: Gentag alle diagrammets m 5 (6) 6 gange, strik
de første 10 (0) 4 m af diagrammet en sidste gang.
Fortsæt i mønster på denne måde og tag samtidig ud
på hver 8. (9.) 9. omg i alt 13
gange således: 1 r i mønster, 1 udt, strik i mønster til
den sidste m, 1 udt, 1 r i mønster.
Nye m strikkes i mønster = 106 (110) 114 m.
Strik lige op til der er strikket 117 omg af diagrammet
og arbejdet måler ca. 44 (45) 45 cm. Vær opmærksom på at man slutter på samme pind af diagrammet
som på kroppen.
Næste omg: Luk 3 m af, strik i mønster til de sidste 3
m, luk 3 m af (i alt 6 m er lukket af) =
100 (104) 108 m.
Lad ærmet hvile og strik et til magen til.
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Slut krop og ærmer her
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