Elmegade - en strikket t-shirt
Design: Ditte Lerche
Elmegade er et frækt bud på en strikket Tshirt. Designeren har leget med både farver
og struktur for at skabe et spændende og
meget moderne strikdesign. Vil du gå ”all in”,
kan du også strikke den matchende cardigan
”Stengade”.
2. udgave - maj 2019 © Filcolana A/S
Materialer
100 (100) 100 (125) 125 g Tilia fra Filcolana i farve
136 (Mustard)
100 (100) 100 (150) 150 g Arwetta Classic fra Filcolana i farve 957 (Very Light Grey)
50 (50) 50 (100) 100 g Arwetta Classic fra Filcolana i
farve 253 (Power Pink)
50 (50) 50 (75) 75 g Arwetta Classic fra Filcolana i
farve 136 (Mustard)
Rundpind 3 mm og 3,5 mm, 80 cm.
Markører eller kontrastfarvet tråd
Farver
Farve A - Mustard - 2 tråde Arwetta Classic
Farve B - Power Pink - 2 tråde Arwetta Classic
Farve C – Very Light Grey - 1 tråd Arwetta Classic
Farve D - Mustard - 2 tråde Tilia
Alternativ farvekombination
Farve A – Black (fv 102) – 2 tråde Arwetta Classic
Farve B – Pale Rose (fv 186) – 2 tråde Arwetta Classic
Farve C – Disco Green (fv 250) – 1 tråd Arwetta Classic
Farve D – Black (fv 102) – 2 tråde Tilia
Størrelser
XS (S) M (L) XL
Mål
Passer til brystvidde: 82-86 (86-90) 90-94 (94-98)
98-102
Overvidde: 82 (86) 89 (95) 99 cm
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Ærmelængde (kun underarm): 9-10 cm
Hel længde: ca. 55 (56) 57 (58) 59 cm
Strikkefasthed
27 m x 32 p i dampet glatstrikning med 1 tråd Arwetta Classic på p 3,5 mm = 10 x 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, prøv med større eller
mindre pind.
Særlige forkortelser
o-indt (overtræksindtagning): Tag 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over den netop strikkede.
v dbl indt: Tag 1 m løs af, strik 2 r sm, træk den løse
m over.
h dbl indt: Strik 2 dr r sm, sæt m tilbage på venstre
pind, træk 2. m over 1. m.
Vendemasker: (German Short Rows) Strik til det
sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1.
vr løs af med garnet foran masken (mod din selv).
Før garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller
væk fra dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en
dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som
arbejdet viser).
Arbejdsgang
Kroppen og ærmerne strikkes rundt nedefra og op.
Delene samles til bærestykket som strikkes rundt
samtidig med at der strikkes ærmegab, skuldre og
halsudskæring med vendepinde. Ribkanterne er
meget faste og strikkes med 2 tråde Arwetta Classic.
Striber strikkes med hhv 1 tråd Arwetta Classic eller 2
tråde Tilia.

Side 2
Krop
Slå 220 (230) 240 (250) 260 m op på rundp 3 mm
med farve A (2 tråde) og strik rundt.
Rib: *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til * omg ud.
Strik i alt 10 omg rib med farve A, skift til farve B
(2 tråde) og strik 4 omg rib. Strik derefter endnu 10
omg rib med farve A.
Skift til rundp 3,5 mm og strik glatstrik med farve
C (1 tråd) og tag samtidig 0 (2) 0 (6) 8 ud jævnt
fordelt over første omg = 220 (232) 240 (256) 268
m på pinden. Fortsæt i glatstrik til første stribe måler
5 cm. Skift til farve D (2 tråde), strik 1 omg ret, og
strik derefter rundt i rib (1 r, 1 vr). Strik rib til striben
måler 5 cm. Således skiftes der imellem farve C og D,
til der er strikket 4 striber efter ribben.
Strik sidste omg således: Luk de første 3 m af, strik
derefter 104 (110) 114 (122) 128 r, luk 6 m af, strik
104 (110) 114 (122) 128 r, luk de sidste 3 m af.
Lad arb hvile og strik nu ærmer.
Ærmer
Slå 90 (100) 110 (120) 130 m op på rundp 3 mm
med farve B (2 tråde) og strik rundt.
Rib: *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra *til* omg ud.
Strik i alt 4 omg rib med farve B, skift til farve C (2
tråde) og strik 8 omg rib.
Skift til rundp 3,5 mm og farve D (2 tråde). Strik 1
omg ret, og derefter rib (1 r, 1 vr) til første stribe
måler 5 cm. Strik sidste omg således: Luk de første
3 m, strik til der er 3 m tilbage, og luk disse af (6 m
lukket af i alt).
Lad ærmet hvile og strik et til ærme magen til.
Bærestykke
Saml arbejdet ved at sætte ærmerne ind over de
aflukkede masker på kroppen = 376 (408) 436 (472)
504 m i alt.
Sæt en markør hver af de 4 steder hvor krop og ærmer mødes. Omg’s start er markøren imellem højre
ærme og ryggen. Strik rundt i samme striber som før,
og tag ind til raglan ved at strikke 2 r sm efter hver
markør og 1 o-indt før hver markør på hver anden
omg i alt 7 (8) 9 (11) 13 gange. Der er nu 320 (344)
364 (384) 400 m på pinden.
Tag herefter kun ind på ærmerne, men stadig på hver
anden omg, i alt 22 (22) 22 (21) 21 gange. Der er nu
26 (34) 42 (50) 56 m på hvert ærme og 90 (94) 96
(100) 102 m på forstykke og ryg.
Begynd herefter skulderindtagninger. Fjern raglanmarkørerne og markér i stedet de midterste 22 (24)
26 (28) 30 m på hvert ærme, til skulder. Dvs at der
på for- og bagstykke nu er 94 (104) 112 (122) 128
m, slut ved sidst indsatte skuldermarkør, før omg
markør.
Strik nu dobbelt indtagning på hver omgang og på
hver side af de markerede skuldermasker således:
*V-dbl indt, strik til 3 m før næste skuldermarkør,
h-dbl indt, flyt markør over, strik skuldermasker, flyt
markør over*, gentag fra * til *.
Strik 9 (10) 11 (12) 13 omg på denne måde = 58
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(64) 68 (74) 76 m på forstykket.
Strik nu vendepinde for at forme halsudskæring, og
strik frem og tilbage.
Flyt omg begyndelse til midt på forstykket, ved at
bryde garnet og flytte maskerne over på venstre pind
til du når midten, sæt en markør.
Der fortsættes med skulderindtagninger, men nu kun
på vendepinde fra retsiden og ikke fra vrangsiden.
1. vendep (retsiden): Strik r og dbl indtagninger som
tidligere, til 5 m fra markering midt på forstykket,
vend.
2. vendep: Strik vrang tilbage, til 5 m før markering,
vend.
3. vendep: Strik r og dbl indtagninger, til 9 m før
markering, vend.
4. vendep: Strik vrang tilbage, til 9 m fra markering,
vend.
5. vendep: Strik r og dbl indtagninger, til 13 m før
markering, vend.
6. vendep: Strik vrang tilbage, til 13 m fra markering,
vend.
7. vendep: Strik r og dbl indtagninger, til 17 m før
markering, vend.
8. vendep: Strik vrang tilbage, til 17 m før markering,
vend.
Kun str. M, L og XL
9. vendep: Strik r og dbl indtagninger, til 21 m før
markering, vend.
10. vendep: Strik vrang tilbage, til 21 m før markering, vend.
Kun str. L og XL
11. vendep: Strik r og dbl indtagninger, til 25 m før
markering, vend.
12. vendep: Strik vrang tilbage, til 25 m før markering, vend.
Kun str. XL
13. vendep: Strik r og dbl indtagninger, til 29 m fra
markering, vend.
14. vendep: Strik vrang tilbage, 29 m før markering,
vend.
Alle størrelser
Der er nu i alt 128 (144) 148 (156) 156 m på pinden.
Slut med 1 omg ret hvor der samtidig tages ind eller
tilføjes +2 (-9) -8 (-11) -6 m. Der er nu 130 (135)
140 (145) 150 m på pinden.
Skift nu til rundp 3 mm og farve B, og strik 1 omg r.
Rib: *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
Strik 4 omg rib, skift til farve A og strik 4 omg rib,
skift derefter til farve B igen 5 omg rib. Luk af.
Montering
Sy sammen under hvert ærme. Hæft ender.
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Alternative farveforslag
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