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MATERIALE: SILK KID MOHAIR (72% mohair, 28% silke) og 

Blend Bamboo (70% bamboo, 30% bomuld). 

STØRRELSER: S (M) L (XL). 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 110 (115) 120 (125) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 53 (55) 57 (59) cm. 

GARNFORBRUG:  

Fv. B, SILK KID MOHAIR: 4 (4) 5 (5) ngl. fv. 1011 el. 1192, 

Fv. A, Blend bamboo: 1 ngl. Fv. 3803 el. 4657. 

PINDE: Rundp og strømpep nr 4, 4,5 og 6,5. 

STRIKKEFASTHED: 16 m og 20 p glat på p 6,5 = 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

Bemærk 

Blusen er strikket i SILK KID MOHAIR med ribkanter i Blend 

bamboo. 

 

Forkortelser 

Glat: ret på retsiden, vrang på vrangsiden 

1 enk indt: 1 r løs af, strik 1 r, træk den løse m over den 

strikkede. 

 

BULLEN 

Slå 164 (172) 180 (188) m op med fv A på rundp 4,5 og 

sæt markør i = omg beg og sweaterens ene side. Strik 5 

cm rib (1 dr r, 1 vr). Skift til rundp 6,5 og fv B og strik glat-

strik. På første p: strik 82 (86) 90 (94) m hen (sæt markør i 

= sweaterens anden side).   

Fortsæt rundt i glat, men når arb måler 5 cm fra ribkan-

ten (alle str.) strikkes 2 indt i hver side således; *efter 

markør strik 2 r, 2 r sm, strik indtil 4 m før næste markør, 

strik 1 enk indt, 2 r* gent dette p ud. Gent indt for hver 5 

cm (alle str.) i alt 4 gange = 148 (156) 164 (172) m på 

omg. Strik til arb måler 40 cm eller ønsket længde og luk 

5 m på hver side af markørerne til ærmegab. Lad arb 

hvile. 

 

ÆRMER 

Slå 52 (54) 56 (58) m op på strømpep 4,5 med fv A. Sæt 

markør ved omg beg og strik 6 cm rib (1 dr r, 1 vr). Skift 

til strømpep 6,5 og fv B og fortsæt rundt i glat. Strik til 

ærmet måler 45 cm eller ønsket længde. Luk 5 m på 

hver side af markør af til ærmegab. Lad arb hvile. Strik 

et ærme magen til.  

 

BÆRESTYKKE 

Sæt alle dele på rundp 6,5 idet ærmerne sættes ind 

over ærmegabene på ryg/forstykke. Sæt markør midt 

på ryggen = omg beg. Sæt garnet til her (fv B), strik 1 

omg glat og sæt markør i hver overgang mellem dele-

ne til bærestykket = 4 markører. Tag ind til raglan på 

næste omg sådan: *strik til 3 m før markør, 1 enk indt, 2 

r, 2 r sm* gent fra * til * omg ud og på hver 2. omg efter-

følgende. Fortsæt raglan indtil der er 54 (58) 62 (66) m 

på forstykket af arb. Næste p: Sæt de midterste 12 (12) 

14 (14) m på en hjælpep eller stor sikkerhedsnål til hals, 

og strik omg ud. Bryd garnet. Flyt alle m fra den ene 

side af “midt bag” over på p (uden at strikke dem), så 

der kan beg at strikke halsudskæring fra venstre side af 

arb hals (“forsiden”). Strik nu glat frem og tilbage over 

arb og fortsæt med raglan indt på retsiden. Luk for 3,2,1 

til halsudskæring i beg af hver p.  

 

 

Fortsæt med raglan indt til alle m på forsiden af bære-

stykket er brugt. Lad de resterende m blive på p til strik-

ning af hals.  

 

MONTERING OG HALSKANT 

Sæt m fra nakken over på rundp 4. Strik (med fv B) 1 m 

op for hver rk langs siderne i udskæringens højre side, 

sæt m fra hjælpepinden/sikkerhedsnålen over på p og 

strik 1 m op for hver rk langs siderne i udskæringens 

venstre side. Sæt markør ved midt bag = omg beg. Skift 

til fv A og strik rib (1 dr r, 1 vr) 8 cm. Luk løst af, og buk 

halskant halvt om på vrangen og monter med løse 

sting. Hæft alle ender og sy ærmegab sammen fra vr-

siden. 


