Raglansweater
Grundopskrift på

- strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller
på to kopper kaffe
og en lækker, hjemmebagt bolle.

Disclaimer: Opskriften er til fri afbenyttelse i nonkommercielle sammenhænge. Det betyder, at du ikke må videresælge opskriften hverken som din
egen eller som min. Du må heller ikke regne med nogen former for support, for det yder jeg ikke. Du kan ikke være sikker på, at der ikke er fejl i
opskriften, for jeg er kun et menneske, men der er læst korrektur. Du må slet ikke regne med, at jeg er et orakel. Du må ikke forvente, at jeg svarer på
eller hjælper med evt. usikkerheder, for jeg har ganske enkelt ikke tid til det og du kan heller ikke være sikker på, at du synes, at denne sweater er
konstrueret, så du kan lide den.
Til gengæld må du bruge den, som du har lyst til, så længe det er til din egen fornøjelse. Du må strikke den på eget ansvar og med risikoen for, at du
ikke kan lide den. Du må bøje, udvide, indtage og graduere. Du må tilpasse, revidere og opfinde smukke mønstre. Du må i det hele taget gøre med
idéen her, som du har lyst. Du må også gerne dele dine idéer med os andre, for vi bliver alle sammen rigere af at dele - så rigtig god fornøjelse :-)

Mange strikkehilsner Liselotte

Lad dig gerne
inspirere!

Trekanter
- en sweater strikket
oppefra og ned og med tilretning
af maskeantal, så halsudskæringen er vid
og antallet i krop er deleligt med 20 og
derfor passer med det ønskede mønster.

Hvorfor skal vi nu strikke oppefra og ned?
Idéen med at strikke en sweater oppefra og ned er, at det gør det så utrolig nemt at tilpasse undervejs. Man
kan prøve sweateren, fordi den strikkes på rundpind og kan trækkes over hovedet, når man undervejs får
brug for at teste ærmegab eller længde.
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I denne opskrift har jeg valgt, at vi skal strikke på pind 4½, men grundprincippet er det samme,
hvadenten du strikker på tyndere eller tykkere pinde.
Du får en grundopskrift, som du selv kan eksperimentere videre med. Faconen er klassisk.
Str: S (M) L (XL) XXL
Overvidde: Ca. 96 (102) 107 (115) 122 cm.
Materialer: Tålmodighed, strømpepinde eller lille ærme-rundpind samt rundpind(e) str. 4½.
Strikkefasthed: 19 m x 22 p = 10 x 10 cm
Så begynder vi: Du starter foroven ved halsen og slår 108 (118) 128 (138) 146 m op. Fordel maskerne på 4
strømpepinde eller en lille rundpind nr. 4½. Strik rundt og lav 10-14 omgange enten glat, rib, perlestrik eller
retriller, som du har lyst. Du kan også - for en mere fast halskant - strikke på en mindre størrelse strikkepind
og så skifte, når du er færdig med halskanten.
Sæt nu markører på den sidste omg: efter 19 (20) 22 (24) 25 m, efter næste 35 (39) 42 (45) 48 m, igen efter 19
(20) 22 (24) 25 m, strik de sidste 35 (39) 42 (45) 48 m og sæt markør.
Der er nu 4 markører, som inddeler strikken
i ærmer og ryg/forstykke.
For nu at få en pæn raglanudtagning, foretrækker jeg,
at 1 m før og efter markøren altid strikkes ret,
indtil vi er færdige med at tage ud.
Udtagning til raglan
(se evt. min beskrivelse i cirklen)
Tag 1 m ud på begge sider af alle
markørerne og gør det på hver 2. omgang.
Fortsæt med udtagninger, til der er 332
(350) 368 (394) 418 m på omgangen.
Nu deles arbejdet i ærmer og krop. Sæt
ærmernes masker til side. Du kan enten
sætte dem på en tråd eller maskeholdere,
som dit lager rækker til.

Raglan hvordan?
Raglanudtagningerne kan du lave således:

Lav udtagningen i lænken mellem 1. og 2. m både før og
efter hver markør (= plus 8 m for hver gang). Saml lænken
op og strik den drejet r.
Lav udtagning ved at slå om. Strik omslag drejet r på næste
omgang (= plus 8 m for hver gang).
Begge metoder er lige gode. I nogle sammenhænge
foretrækker jeg den ene og i andre den anden.
Den sidste metode elsker jeg til denne type strik,
fordi jeg så slipper for at huske, om jeg har eller
skal lave udtagning. Er der intet omslag at strikke,
er det fordi jeg skal lave et.

Lad disse masker hvile og fortsæt så med
kroppen.
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Fade
to
grey
- en sweater strikket
oppefra og ned og med tilretning
af maskeantal, så halsudskæringen er vid.

Kan du
også lide
striber?

Krop: Strik rundt over kroppens 182 (194) 204 (218)
232 masker. Fortsæt til arbejdet måler ønsket længde.
Husk at du kan prøve undervejs og derfor kan få lige
præcis den længde, du foretrækker. Luk maskerne af,
men strik inden den afslutning, du ønsker. Du kan evt.
lave en kant/afslutning som stemmer overens med din
halskant. HUSK at lukke løst af.
Ærmer: Fordel det ene ærmes 75 (78) 82 (88) 93 masker på strømpepinde eller ærme-rundpind og strik rundt
i glat. Lav indtagninger som følger: Strik 2 m sammen
2 gange på undersiden af ærmet på hver 6. omg, til der
er et passende antal masker tilbage og ærmet sidder så
tæt, som du foretrækker det. Strik lige ned, til ærmet
måler ønsket længde. Du kan evt. lave en kant/afslutning som stemmer overens med din halskant. HUSK at
lukke løst af.
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Montering: Hæft løse ender. Skyl evt. din trøje op
og læg den fladt til tørre og glæd dig så ellers over,
at du har lært en teknik, som kan udbygges og
forfines i takt med dine evner og erfaringer.
Find skitsen
til trekanter
på sidste
side!
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De to sweatre, der er billeder af, er strikket på pind 4½ med én tråd Blackhill Højlandsuld og én tråd Blackhill Kid Mohair Silk strikket sammen. Kombinationen af de to garner er vidunderlig og der opnås en lethed,
som jeg er ganske forelsket i, men der er frit slag for garn og kvaliteter, når bare du sikrer dig, at strikkefastheden passer med det, jeg har angivet.
Er du interesseret i ovennævnte kvaliteter, kan de købes hos www.garnudsalg.dk, som sælger kvalitetsgarn til
ualmindelig rimelige priser :-)
Du kan altid forfine din teknik. Du kan f.eks. strikke venderækker, for at opnå en lidt højere nakke og
dermed give din sweater endnu mere facon. Irene har lavet en fin gennemgang af teknikken lige her:
http://www.paapinden.dk/strikkeguide/venderaekker.php
I det hele taget har Irene lavet et helt enestående stykke arbejde, som kan være til en stor hjælp, hvis man
pludselig sidder fast eller bare trænger til at blive mindet om, hvordan man slår masker op, strikker halvpatent eller noget helt tredje.
Du kan også strikke snoninger eller smukke strukturmønstre. Du kan finde masser af inspiration til den
slags rundt omkring, men jeg kan anbefale et meget simpelt, men effektfuldt mønster, jeg selv er glad for at
anvende. Jeg ved ikke, om det kaldes noget som helst, men det ligner en smuk udgave af dobbelt perlestrik,
synes jeg.

Det kommer lige her:

Struktur
hvis du
mangler!

1. omg: (1 r, 1 vr), gentag fra ( til ) hele omg.
2. omg: Som 1. omg.
3. omg: Alle m ret.
4. omg: (1 vr, 1 r), gtg fra ( til ) hele omg.
5. omg: Som 4. omg.
6. omg: Alle m ret.

Du kan nøjes med trekvarte ærmer og du kan åbne trøjen midt for og strikke frem og tilbage, men med
samme opskrift - nu blot som cardigan, hvor du enten slår ekstra masker op til forkanter eller strikker dem
på efterfølgende. Du kan strikke A-facon ved at tage ud i hver side af sidesømmen på kroppen på ca. hver 8.
pind (4 nye masker/udtagn.). Du kan også eksperimentere med ind- og udtagninger til talje og du kan lave
lommer, bælter og alt det andet sjove, du kan finde på.
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Hvordan med
de der trekanter?
Trekanter kan du strikke med flere farver og helt,
som du har lyst til. Her er anvisning til store, brede
trekanter, men du kan jo lave dine egne, hvis du
hellere vil have nogle mindre eller anderledes
spidse.
Da jeg strikkede trekanterne, sørgede jeg - på de
bredeste steder - for at sno følgetråden fast på
bagsiden, så der ikke blev alt for lange løkker, men
allerførst sørgede jeg for at tilpasse maskeantallet
(flere eller færre raglanudtagn. eller udtagninger
på den første pind efter deling), så det var deleligt
med 20 m, som er det antal masker trekanterne
løber over.
Du får også lige en stak bølger, som er smukke og
meget dekorative. Bølgerne løber over 9 masker, så
der skal du også enten tilrette maskeantal eller lave
dine egne bølger, som måske er større og bredere
eller anderledes høje, men ideen er til fri afbenyttelse :-)
Jeg yder ingen support på denne opskrift. Den er
ganske gratis. Den er min. Måske kan du ikke lide
faconen på strikken, når den er færdig, men så er
din smag bare anderledes end min og jeg kan ikke
holdes ansvarlig for, hvad du foretrækker, hvorfor
denne opskrift anvendes på eget ansvar. Når det
er sagt, vil jeg bare ønske dig rigtigt god fornøjelse
med det hele :-)
Tak for din tålmodighed
og rigtig god fornøjelse!
© Liselotte Weller
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