Lemonia

- en klassisk sweater med V-hals

Design: Rachel Søgaard
En klassisk sweater med V-hals, der dog har
fået skønt glimmer i kanterne og fine indtagninger ved halsen og på skulderen. Garnet er
Merci og Arwetta Classic, der strikket sammen
giver en blød og tæt strik, mens Paia gør det
hele lidt mere festligt.
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Materialer
250 (250) 300 (300) g Merci fra Filcolana i farve 1110
(Duckling)
250 (250) 300 (300) g Arwetta Classic fra Filcolana i
farve 196 (French Vanilla)
25 (25) 50 (50) g Paia fra Filcolana i farve 703 (Gold
Shimmer)
Rundpind 3,5 mm, 60 cm
Rundpind 4,5 mm, 40 og 60 cm
Strømpepinde 3,5 mm
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (88-96) 96-104 (104112) cm
Overvidde: 102 (110) 118 (126) cm
Ærmelængde: 43 (44) 45 (46) cm
Hel længde: 51 (53) 55 (57) cm
Strikkefasthed
21 m og 29 p i glatstrikning på p 4,5 mm = 10 x 10
cm.
Arbejdsgang
Kroppen strikkes rundt op til ærmegabet, hvorefter
arbejdet deles til forstykke og ryg. Ryggen strikkes
med indtagninger på skulderen. Forstykket strikkes
i to dele med indtagninger til V-hals. Herefter strik-
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kes skuldrene sammen, og der strikkes masker op til
halskant.
Der strikkes masker op til ærmer rundt i ærmegabet,
som strikkes oppefra og ned med indtagninger og
ribkant til slut.
Krop
Slå 216 (232) 248 (264) m op på rundp 3,5 mm med
1 tråd Arwetta Classic, 1 tråd Merci og 1 tråd Paia.
Saml omg, og strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til arbejdet måler 5 cm. Sæt en markør i hver side med 108
(116) 124 (132) m til hver del.
Skift til rundp 4,5 mm, og strik glatstrik med 1 tråd
Arwetta Classic og 1 tråd Merci, til arbejdet måler 29
(30) 31 (32) cm.
Lad 8 m i hver side (4 m på hver side af hver markør)
hvile på en tråd.
Ryg
Fortsæt frem og tilbage over ryggens 100 (108) 116
(124) m med 1 tråd Arwetta Classic og 1 tråd Merci,
og strik lige op i glatstrik. NB! Det er vigtigt, at kantmaskerne også strikkes i glatstrik af hensyn til den
senere opstrikning af m til kant og ærmer.
Slut med en p fra vrangsiden, når ryggen måler 16
(17) 18 (19) cm fra delingen.
Tag nu ind i hver side således:
Næste p (retsiden): 2 r, 3 r sm, strik r, til der er 5 m
tilbage på p, 2 r løs af én ad gangen, 1 r, træk de løse
m over, 2 r.
Gentag disse indtagninger på hver 2. p, til der er
taget ind i alt 11 (12) 13 (14) gange i hver side = 56
(60) 64 (68) m.
Luk de resterende m af.
Venstre forstykke
Sæt garnet til de hvilende m fra retsiden, og strik r
over de første 50 (54) 58 (62) m med 1 tråd Arwetta
Classic og 1 tråd Merci. Vend og strik vr tilbage. NB!
Det er vigtigt, at kantmaskerne også strikkes i glatstrik af hensyn til den senere opstrikning af m til kant
og ærmer.
Fortsæt frem og tilbage i glatstrik over venstre forstykke, og tag ind på næste p (retsiden) således:
Strik r til de sidste 5 m, 2 r løs af én ad gangen, 1 r,
træk de løse m over, 2 r.
Gentag disse indtagninger på hver 4. p yderligere 13
(14) 15 (16) gange = 22 (24) 26 (28) m. Fortsæt lige
op over disse m, til forstykket måler 23 (24) 25 (26)
cm fra delingen. Slut med en p fra vrangsiden.
Nu skal skulderen strikkes sammen således:
Tæl 22 (24) 26 (28) p ned langs ryggens venstre kant
(= skulderen) fra aflukningen af halsen og til der hvor
indtagningerne begynder, og sæt et mærke her.
Læg ryggens skulder og forstykkets skuldermasker
sammen ret mod ret med ryggens skulder nærmest
dig, og strik sammen således:
Stik højre p ind i den markerede p på ryggen, 1 m
inde fra kanten, og videre ind i 1. m på forstykket, og
strik disse 2 m sammen,
*Stik højre p ind i næste p på ryggen og videre ind i
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næste m på forstykket, og strik disse 2 m sammen.
Træk den første m på højre p over den næste, som
når du lukker af*, gentag fra * til *, til alle m er lukket af.
Højre forstykke
Sæt garnet til de hvilende m fra retsiden, og strik r
over de sidste 50 (54) 58 (62) m med 1 tråd Arwetta
Classic og 1 tråd Merci. Vend og strik vr tilbage.
Fortsæt frem og tilbage i glatstrik over højre forstykke, og tag ind på næste p (retsiden) således: Strik 2
r, 3 r sm, strik r pinden ud.
Strik som til venstre forstykke men med ovenstående
indtagninger.
Strik til slut højre skulder sammen på samme måde
som den venstre, blot spejlvendt, sådan at du holder forstykket ind mod dig og stikker højre p inde i
masken på forstykket og derefter ind den markerede
m på ryggen osv.
Ærmer
Sæt med 1 tråd Arwetta Classic og 1 tråd Merci til
midt i de hvilende m under ærmet, strik 4 r, strik
derefter ca. 3 m op for hver 4 p rundt langs ærmegabet (inden for den yderste m i kanten – i alt 90 (96)
102 (108) m), strik til sidst 4 r over de resterende 4
m under ærmet, sæt en markør = i alt 98 (104) 110
(116) m.
Strik rundt i glatstrik, og tag ind på næste omg såle-
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des: Strik 3 r, 2 r sm, strik r til der er 5 m tilbage før
markøren, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, 3 r.
Strik 2 omg glatstrik uden indtagninger.
Næste omg: Strik 2 r, 2 r sm, strik r til der er 4 m
tilbage før markøren, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m
over, 2 r.
Strik 2 omg glatstrik uden indtagninger.
Næste omg: Strik 1 r, 2 r sm, strik r til der er 3 m
tilbage før markøren, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m
over, 1 r.
Strik 2 omg glatstrik uden indtagninger.
Næste omg: Strik 2 r sm, strik r til der er 2 m tilbage
før markøren, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over.
Gentag denne sidste omg med indtagninger på hver
6. omg yderligere 16 gange = 58 (64) 70 (76) m.
Fortsæt lige op, til ærmet måler 38 (39) 40 (41) cm
eller 5 cm kortere end ønsket længde.
Skift til strømpep 3,5 mm og 1 tråd af hver kvalitet
(Arwetta Classic, Merci og Paia), og tag ind på næste
omg således: *Strik 2 r sm, 1 vr*, gentag fra * til *,
til der er 4 m tilbage, 2 r sm, 2 vr sm = 38 (42) 46
(50) m. Strik 5 cm rib, som m viser. Luk af i rib – eller med en syet aflukning.
Strik det andet ærme magen til.
Montering
Halskant: Sæt 1 tråd af hver kvalitet (Arwetta Classic, Merci og Paia) til ved højre skulder, og strik m op
langs de aflukkede m på ryggen på p 3,5 mm, strik
derefter ca. 3 m op for hver 4. p ned langs venstre
side af halsen (inden for den yderste m i kanten), tag
1 m ud i lænken i bunden af V’et, marker denne m,
og strik samme antal m op langs højre side af halsen
som langs den venstre = ca. 156 (162) (170) 178 m
– maskeantallet skal være lige.
Strik nu rundt i rib (1 r, 1 vr), idet der tages 13 m ind
jævnt fordelt over nakkens m, og tag ind i bunden af
V’et således: Strik rib til 1 m før den markerede m,
2 r løs af, som om de skulle strikkes r sm, 1 r, træk
de løse m over. Fortsæt rundt i rib med r eller vr som
lige før indtagningen.
Strik i alt 5 cm rib, og tag ind på denne måde på hver
omg.
Luk af i rib – eller med en syet aflukning.
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