Kirken - en skøn børnesweater
Design: Rachel Søgaard
Nikolaj kirke – som siden 1805 ikke har fungeret som kirke men derimod som kunsthal
– besidder et af Københavns ikoniske spir. Det
er oplagt at lege med forskellige strukturer i
strik for at gengive spirets form med gesimser, åbninger og kugler. Farven måtte selvfølgelig være irgrøn!
Nikolaj Kirke har givet inspiration til både
sweateren ”Kirken” og huen ”Nikolaj”.
1. udgave - august 2020 © Filcolana A/S
Materialer
250 (250) 300 (350) 400 (400) g Peruvian Highland
Wool fra Filcolana i farve 257 (Mint)
Rundpind 4,5 mm og 5 mm, 60 cm
Strømpepinde 4,5 mm og 5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10
år/140 cl (12 år/152 cl)
Mål
Passer til brystvidde: 51-56 (56-61) 61-66 (66-70)
70-75 (75-80) cm
Overvidde: 64 (68) 73 (78) 82 (87) cm
Ærmelængde: 23 (26) 29 (32) 35 (38) cm
Hel længde: 35 (40) 45 (49) 52 (55) cm
Strikkefasthed
17 m og 26 p i glatstrikning på p 5 mm = 10 x 10 cm
Særlige forkortelser
udthø (udtagning mod højre): Stik venstre p under
lænken mellem m bagfra, og strik den ret.
udtve (udtagning mod venstre): Stik venstre p under
lænken mellem m forfra, og strik den drejet ret.
o-indt (overtrækningsindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over.
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PR (patentret): Maske og omslag strikkes r sammen.
PVR (patentvrang): Maske og omslag strikkes vr sammen.
mgo: med garnet over pinden som et omslag.
Boble: Strik r forfra, bagfra, forfra, bagfra og forfra i
samme m (= 5 m i 1), træk de 4 m længst mod højre
over den til venstre, én ad gangen.
Særlige teknikker
Vendepinde (”German short rows”): Vend arbejdet,
tag første maske løs af med garnet foran arbejdet.
Læg garnet hen over pinden og træk i garnenden, så
masken ”vender begge ben i vejret”. Hold garnet
stramt og strik videre. Når der igen strikkes hen over
vendemasken, strikkes begge ben sammen som én
maske.
Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op. Først strikkes krop
og ærmer til ærmegabet.
Herefter samles delene, og der strikkes vendepinde,
mens der tages ind til raglan. Herefter fortsættes
der rundt i mønster med jævne indtagninger til rundt
bærestykke.
Der afsluttes med en høj hals i rib.
Krop
Slå 108 (116) 124 (132) 140 (148) m op på rundp
4,5 mm. Saml omg, og strik rundt i rib (1 r, 1 vr).
Der strikkes i alt 9 (11) 13 (15) 17 (19) omg rib. Sæt
en markør ved omg’s begyndelse og efter 54 (58) 62
(66) 70 (74) m.
Skift til rundp 5 mm, og fortsæt rundt i glatstrik, til
arbejdet måler 23 (26) 29 (31) 33 cm eller ønsket
længde til ærmegab. Luk 8 m af i hver side på næste
omg således:
Luk 4 m af, strik til 4 m før næste markør, luk 8 m af,

Side 2
strik, til der er 4 m tilbage på omg, luk disse m af.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.
Ærmer
Slå 28 (30) 32 (34) 36 (38) m op på strømpep 4,5
mm, og strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til der er strikket i
alt 9 (11) 13 (15) 17 (19) omg.
Skift til strømpep 5 mm, sæt en markør ved omg’s
begyndelse, og fortsæt rundt i glatstrik, idet der
tages 6 (8) 10 (12) 14 (14) m ud jævnt fordelt på 1.
omg = 34 (38) 42 (46) 50 (54) m.
Tag derefter 2 m ud på hver 8. (8.) 10. (10.) 12.
(12.) omg således: 1 r, udtve, strik, til der er 1 m
tilbage på omg, udthø, 1 r.
Tag ud på denne måde i alt 5 (5) 5 (5) 5 (6) gange =
44 (48) 52 (56) 60 (64) m.
Fortsæt lige op, til ærmet måler 23 (26) 29 (32) 35
(38) cm eller ønsket længde.
Luk de første og de sidste 4 m af på næste omg.
Lad arbejdet hvile, og strik et ærme magen til.
Bærestykke
Sæt delene ind på samme rundp 5 mm ved at sætte
ærmernes m ind over de aflukkede m i hver side af
kroppen, og sæt en markør i hver overgang mellem
krop og ærmer = 164 (180) 196 (212) 228 (244) m.
Omg begynder ved markøren mellem højre ærme og
ryggen (= 1. markør).
Strik nu vendepinde således:
Strik r til 4 m før 3. markør (mellem venstre ærme og
forstykket), vend. Strik vr tilbage til 4 m før 4. markør (mellem højre ærme og forstykket), vend.
Vend yderligere 2 gange i hver side, hver gang 4 m
før sidste vending i samme side, og tag samtidig ind
til raglan på hver p fra retsiden omkring 1. og 2. markør (= markørerne i hver side af ryggen) således:
Strik r til 2 m før markøren, o-indt, flyt markøren, 2 r
sm = 156 (172) 188 (204) 220 (236) m.
Efter sidste vending (på højre ærme), strikkes der 1
omg over alle m, hvor der tages ind til raglan ved
alle 4 markører på samme måde som før – HUSK at
strikke de 2 ben i vendemaskerne sammen, når du
møder dem (= 148 (164) 188 (196) 212 (228) m).
Fjern de 3 af markørerne, og lad kun den ved omg’s
begyndelse blive. Fortsæt rundt i mønster med indtagninger jævnt fordelt således:
1. omg: Strik vrang.
2. omg: Strik ret, og tag 8 m ind (4 m ind) 0 (4 m
ud) 8 m ud (12 m ud) jævnt fordelt på omg = 140
(160) 180 (200) 220 (240) m.
3.-7. omg: Strik patent således:
Omg A: *1 vr løs af mgo, 1 vr*, gentag fra * til *
omg rundt.
Omg B: *1 PR, 1 vr løs af mgo*, gentag fra * til *
omg rundt.
Omg C: *1 vr løs af mgo, 1 PVR*, gentag fra * til *
omg rundt.
Gentag omg B og C 1 gang mere.
8. omg: *1 PR, 1 r*, gentag fra * til * omg rundt.

www.filcolana.dk

Filcolana

Kirken
9. omg: *5 (6) 7 (8) 9 (10) r, 2 r sm*, gentag fra * til
* omg rundt = 120 (140) 160 (180) 200 (220) m.
10. omg: Strik vrang.
11.-12. omg: Strik ret.
13. omg: *1 r, 1 boble*, gentag fra * til * omg rundt.
14. omg: Strik ret.
15.-16. omg: Strik vrang.
17. omg: Strik ret.
18. omg: *4 (5) 6 (7) 8 (9) r, 2 r sm*, gentag fra * til
* omg rundt = 100 (120) 140 (160) 180 (200) m.
19.-21. omg: *1 r, 3 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
22. omg: Strik ret.
23. omg: Strik vrang.
24. omg: Strik ret.
25. omg: *2 r sm, slå om*, gentag fra * til * omg
rundt.
26. omg: Strik ret.
27. omg: *3 (4) 5 (6) 7 (8) r, 2 r sm*, gentag fra * til
* omg rundt = 80 (100) 120 (140) 160 (180) m.
28. omg: Strik vrang.
29. omg: Strik ret.
30.-33. omg: Strik perlerib således:
Omg A: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
Omg B: Strik ret.
Gentag omg A og B 1 gang mere.
34. omg: *2 (3) 4 (5) 6 (7) vr, 2 vr sm*, gentag fra *
til * omg rundt = 60 (80) 100 (120) 140 (160) m.
35. omg: Strik ret.
36. omg: *1 r, 1 boble*, gentag fra * til * omg rundt.
37.-38. omg: Strik ret.
Str. 2 år
Skift til rundp 4,5 mm, og strik 9 omg rib (1 r, 1 vr),
idet der tages 4 m ind jævnt fordelt på 1. omg (= 56
m). Luk løst af.

Side 3
53. omg: *(2) 3 (4) r, 2 r sm*, gentag fra * til * omg
rundt = (60) 80 (100) m.
Str. 8 år
Skift til rundp 4,5 mm, og strik 15 omg rib (1 r, 1 vr).
Luk løst af.
Kun str. 10 (12) år
54. omg: *2 r sm, slå om*, gentag fra * til * omg
rundt.
55. omg: Strik ret.
56. omg: Strik vrang.
57. omg: *2 (3) vr, 2 vr sm*, gentag fra * til * yderligere 8 (8) gange, 4 (5) vr, strik fra * til * 9 (9)
gange, 4 (5) vr = 62 (82) m.
Str. 10 år
Skift til rundp 4,5 mm, og strik 17 omg rib (1 r, 1 vr).
Luk løst af.
Kun str. (12) år
58.-59. omg: Strik ret.
60. omg: Strik vrang.
61. omg: *(2) vr, 2 vr sm*, gentag fra * til * yderligere (8) gange, (5) vr, strik fra * til * (9) gange, (5)
vr = 64 m.
Skift til rundp 4,5 mm, og strik 19 omg rib (1 r, 1 vr).
Luk løst af.
Montering
Sy det lille hul under hvert ærme. Hæft alle ender.
Skyl sweateren, pres vandet ud eller centrifuger let.
Læg den fladt til tørre. Træk en lille smule i boblerne,
så de titter frem.

Kun str. (4) 6 (8) 10 (12) år
39. omg: *(2) 3 (4) 5 (6) vr, 2 vr sm*, gentag fra *
til * omg rundt = (60) 80 (100) 120 (140) m.
40. omg: Strik vrang.
41. omg: Strik ret.
Str. 4 år
Skift til rundp 4,5 mm, og strik 11 omg rib (1 r, 1 vr),
idet der tages 2 m ind jævnt fordelt på 1. omg (= 58
m). Luk løst af.
Kun str. 6 (8) 10 (12) år
42.-44. omg: Strik patent.
45. omg: *1 PR, 1 r*, gentag fra * til * omg rundt.
46. omg: *2 (3) 4 (5) r, 2 r sm*, gentag fra * til *
omg rundt = 60 (80) 100 (120) m.
47. omg: Strik vrang.
Str. 6 år
Skift til rundp 4,5 mm, og strik 13 omg rib (1 r, 1 vr).
Luk løst af.
Kun str. (8) 10 (12) år
48. omg: Strik ret.
49.-51. omg: *1 r, 3 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
52. omg: Strik ret.
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