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MATERIALE: Wool Silk (75% Lambswool/25% silk). 

STØRRELSER: One-size 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 152 cm, inkl. 

sidestykker. 

HEL LÆNGDE: 54 cm 

GARNFORBRUG: 

3 ngl. fv. 3009, 

3 ngl. fv. 3017, 

1 ngl. fv. 3012, 

1 ngl. fv. 3003. 

PINDE: Nr. 3. 

STRIKKEFASTHED: 26 m = ca. 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der 

prøves med finere eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Blusen er her i en onesize men kan øges og 

gøres bredere ved at strikke siderne længere.  

Her er sidestykket ca. 18 cm, men dette kan 

øges efter behov.  

Ærmerne skal så tilsvarende gøres kortere, hvilket 

kan ske med hyppigere indt. F.eks. på hver 6. p 5 

gange, hver 4. p 5 gange og på hver 3. p til 

ønsket længde. 

 

FORKLARING 

Indt: Strik 2 m sm i bagerste ben før markøren og 

alm. sammen efter markør.  

 

HØJRE FORSTYKKE 

Slå 52 m op med fv. 3003 og strik 7 cm glat. 

Dernæst 1 p r fra vr-siden (ombukningskant) og 7 

cm glat. Strik 19 cm med fv. 3009 og 19 cm med 

fv. 3017 (i forlængelse af ombukningskanterne) = 

I alt 38 cm. 

Strik 4 cm glat med fv. 3003. Luk mod hals for 10, 

8, 2, 2, 1, 1, 1 m = 27 m tilbage. Strik 6 p lige op, 

og luk til skrå skulder for 3 x 9 m. 

 

VENSTRE FORSTYKKE 

Strikkes som højre blot modsat. Kvadraterne på 

forstykket bytter farve. 

 

RYG 

Med fv. 3003 strikkes 2 ombukningskanter 

(ligesom dem på forstykkerne) de to 

ombukningskanter sættes på samme p. Nu 

strikkes striber med fv. 3009 og fv. 3012, 2 p af 

hver farve, strik 38 cm. 

Skift til fv. 3003 og strik 26 p glat. På næste r-pind 

strikkes 29 r, luk 46 m, strik 29 r. 

Luk yderligere mod hals 1 m 2 gange (= 27 m) 

På ca. 32. p (samme højde som forstykket) 

lukkes til skrå skulder som på forstykkerne. Strik 

den anden side på samme måde. 

Sy skuldersømmene i den ene side sammen og 

saml derefter m op hele vejen langs for- og 

bagstykke. (ca. 240 m) Men det er vigtigere at 

maskerne passer med dit for og bagstykke, at 

det er jævnt og hverken buler eller strammer, 

end at du lige rammer de 240 masker.  Og det 

er selvfølgelig vigtig at der er lige mange masker 

på hvert stykke (for og bag).  

 

SIDESTYKKER 

(strikkes med fv. 3009) Sæt to maskemarkører på 

hver side af de midterste 2 m, og tag ind på 

hver side af disse på hver 6 p indtil der i alt er 10 

indt. Samtidig strikkes de yderste 15 m i hver side 

r på alle p. Efter indt strikkes de yderste 50 m sm 

ved at lægge stykkerne sammen r mod r og 

lukkes af. Sæt de resterende m på en lille 

rundpind. 

 

ÆRMER 

(strikkes i fv. 3017). Sæt en maskemarkør midt 

under ærmet samtidig med at du lader den 

sidde midt på skulderen. 

Tag ind på begge sider af de to maskemarkører 

(4 indt i alt). på hver 8. p 7 gange, hver 5. p 9 

gange. Nu strikkes 4 cm rib således *1 dr r, 1 vr* 

gent fra * til *. Luk af uden at stramme.  

 

MONTERING 

Buk de nederste kanter og sy dem sammen i 

siderne og langs med trøjen. 

Saml m op rundt i halsen med fv. 3012, spring 

ca. hver 4. m over. Strik 6 r-riller Luk af uden at 

stramme. 

Saml m op langs forstykkerne og strik 6 r-riller. Luk 

af uden at stramme. 

Lav 4 knaphuller, jævnt fordelt, på højre forkant. 

Læg blusen i pres mellem fugtige stykker. 


