Ulveunger

- en dejlig børnetrøje

Design: Hanne Pjedsted
Dyrebørn er altid en succes hos børn, og nu
da ulven er tilbage i Danmark må der strikkes
en bluse med ulveunge-hoveder! Raglan-blusen er enkelt at strikke og får sit særpræg fra
alle de små ansigter, hvis øjne bliver en lille
smule forskellige, fordi vores masker ikke en
100 % ens. Nøjagtig ligesom dyreungernes
heller ikke er!
Der strikkes rundt helt til halsudskæringen,
så der er stort set ingen montering og halskanten strikkes med rigeligt maskeantal på
mindre rundp, så det er nemt at få blusen på
1. udgave - november 2013, © Filcolana A/S
Materialer:
Arwetta Classic fra Filcolana
100 (100) 150 (150) g bundfarve (beige fv. 971)
100 (150) 150 (200) g mønsterfarve (brun, fv. 201)
Rundp 3 mm, 60 cm eller evt. 80 cm (til de 2 største
størrelser) og strømpep 3 mm til ærmer samt lille
rundp 2,5 mm til halskant.
Markører og kontrastfarvet tråd
Maskeholder
Størrelser
4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl)
Mål
Passer til brystvidde: 56 (60) 64 (70)cm
Blusens overvidde: 69 (74) 79 (84)cm
Ærmelængde til ærmegab: 32 (35) 38 (40) cm
Hel længde midt bag: 43(48) 53 (58)cm (afhængigt

af om man vil slutte med en hel mønsterrapport i
nakken!)
Strikkefasthed
30 m og 38 p i glatstrikning i flerfarvemønster 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).
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o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den
løse m over den netop strikkede.
Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt i ét stykke op til ærmegabene, hvor der lukkes masker af. Ærmernes strikkes
og sættes ind i ærmegabet, så raglanstykket kan
strikkes rundt indtil halsudskæringen. Efter aflukning
af masker til halsen på forstykket, strikkes der frem
og tilbage.
Krop
Slå 186 (202) 218 (234) m op på rundp 2,5 mm med
mønsterfarven (her brun) og strik rundt i rib, 1 r, 1 vr,
i striber med skiftevis 3 p mønsterfarve og 3 p bundfarve, til der er strikket i alt 5 (7) 7 (7) striber. Slut
med mønsterfarven.
Skift til p 3 mm og tag på næste omg 22 m jævnt ud
til i alt 208 (224) 240 (256) m. Sæt et mærke ved
omg begyndelse og efter 104 (112) 120 (128) m til
markering af ”sidesømme”.
Fortsæt lige op i ”ulveunge-mønster ” efter diagrammet, til arb måler 28 (31) 34 (36) cm.
Luk i begge sider til ærmegabet for 11 m, dvs. 5 m
efter hvert mærke og 6 m for hvert mærke (for at få
mønsteret helt symmetrisk!)
Lad stykket hvile og strik ærmerne.
Ærmer
Slå med mønsterfarven 40 (42) 44 (48) m op på
strømpep 3 mm og strik rib, 1 r, 1 vr, i striber som på
blusen. Sæt en markør ved omgangens start. Skift til
glatstrik og strik 1 omg med bundfarven, hvor der tages 16 m ud, dvs. 4 m på hver af de 4 strømpepinde
(= 56 (58) 60 (64). Fortsæt i mønster efter diagrammet, idet der tages 1 m ud efter 1. m og 1 m ud før
sidste m på omgangen. De to masker imellem udtagningerne strikkes med bundfarven på alle omg.
Gentag udtagningerne på hver 5 omg, til der i alt er
taget ud 17 (20) 23 (25) gange (= 90 (98) 106 (114)
m).
Når ærmet måler 32 (35) 38 (40) m, sluttes med
samme mønsterpind som på ryg og forstykke.
Luk af til ærmegab, de første 5 m og de sidste 6 m på
omg = 11 m i alt fordelt på hver side af ærmesømmen så mønsteret bliver symmetrisk (= 79 (87) 95
(103) m).
Sæt ærmets m ind i det ene ærmegab og strik det
andet ærme mangen til.
Raglanstykket
Sæt markører de 4 steder, hvor ærmets m møder ryg
og forstykke. Og markér omgangens begyndelse med
en tråd, hvor højre ærme møde ryggen! Der er nu i
alt 344 (376) 408 (440) m på p.
Strik rundt i mønster med indtagninger til raglan
sådan:
Strik til fra omgangens begyndelse (1. markør), 1 r,
2 r sm, strik til 3 m før næste markør, * O-indt, 2 r, 2
r sm* og gentag fra * til * ved de 3 næste markører,
slut med O-indt, 1 r (= 8 m taget ind).
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Mønsterfarve
Bundfarve

NB: De to masker mellem indtagningerne strikkes
med mønsterfarven (her brun) på alle omg! Indtagningsmasken strikkes i den farve, mønsteret angiver.
Gentag raglanindtagninger på hver 2. omg, til der er
taget ind i alt 19 (21) 22 (23) gange). Slut med en
omg uden indtagninger.
Bryd garnet og sæt 19 (21) 23 (25) m på maskeholder midt for. Gør dette på en omg med indtagninger.
Herefter strikkes frem og tilbage i mønster, – stadig
med raglanindtagninger ved alle 4 raglansømme på
retsiden af arbejdet!
Luk i halssiden (på hver 2. p) for yderligere 4, 2 og 2
m i hver side (alle str.), derefter 1 m, til alle forstykkets masker er lukket af/ taget ind i raglanindtagningen. Afslut gerne med et helt mønster af ulveungeansigter i nakken!). Lad de resterende m sidde på
rundp.
Halskant
Strik nu masker op rundt i halsudskæringen på lille
rundp 2,5 mm med mønsterfarven sådan: Strik r over
alle m fra rundp samt m fra maskeholderen og strik
1 m op i hver m over halsudskæringens aflukninger.
Der skal være et lige maskeantal, ca. 130 (138) 144
(150) m.
Strik rib, 1 r, 1 vr, i striber, skiftevis 3 omg mønsterfarve, 3 omg bundfarve, til der i alt er 5 striber (alle
str.) Luk løst af i rib, evt. med en større p i aflukningen.
Montering
Hæft alle ender. Sy sammen under ærmegabene og
damp arbejdet let eller vask det, centrifuger let og
lade det tørre liggende.
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