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Klinten er grænsen mellem hav og land. Der er udsynet over havet storslået.
Øjeblikket fortoner sig i havets uendelighed. Blusens relief er det billede, havet tegner i det
våde sand, dér på grænsen til havet. På en gang råt og upoleret, og samtidig så smukt og sart.
Blusen kan bæres alene eller sammen med nederdelen Sangstrup Klint.
STØRRELSER
XS (S) M (L) XL
MÅL
Passer til brystvidde: 80-86 (87-94) 95-102
(103-110) 111-120 cm
Overvidde: 98 (106) 114 (122) 132 cm
Vidde forneden: 78 (84) 90 (96) 105 cm
Ærmelængde: 49 (50) 51 (52) 52 cm
Hel længde: 55 (57) 61 (63) 65 cm
STRIKKEFASTHED
20 m og 27 p i glatstrik på pind 4 mm = 10 x 10 cm
24 m og 30 p i strukturstrik iflg. diagram 1 på
pind 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Begge mål er efter vask og udspænding.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere masker
på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre
masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
550 (600) 650 (700) 750 g Peruvian i fv. 977
(Marzipan)
Rundpinde 3,5 og 4 mm, 80-120 cm
Strømpepinde 3,5 og 4 mm
8 Maskemarkører
Tynd, gennemsigtig strikkeelastik

filcolana.dk

Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER
h-udt
Højrevendt udtagning. Løft lænken mellem maskerne
op bagfra med venstre pind, og strik den ret.
v-udt
Venstrevendt udtagning. Løft lænken mellem maskerne op forfra med venstre pind, og strik den drejet ret.
h-indt
Højrevendt indtagning. Strik 2 ret sammen.
v-indt
Venstrevendt indtagning. Tag 2 masker løst af en ad
gangen som skulle de strikkes ret og strik dem drejet
ret sammen.

Arbejdsgang
Modellen strikkes nedefra og op.
Krop og ærmer strikkes hver for sig og samles herefter
til bærestykket, som strikkes rundt i glatstrik med
raglanindtagninger.
Nakken formes med vendepinde.
DIAGRAM
Se side 6.

3-indt
Indtagning med 3 masker. Løft 2 masker løst af som
skulle de strikkes ret sammen, strik 1 ret, træk de
2 løse masker over.
På raglanindtagningens første omgang placeres
indtagningen, så der inddrages 1 maske fra kroppen og
2 masker fra ærmet.
På alle følgende raglanindtagninger indledes
indtagningen 2 masker før markøren, således:
Løft 2 masker af som skulle de strikkes ret sammen,
løft markøren af, strik 1 ret, træk de 2 løse masker
over. Indsæt markøren igen.
Raglanmasken er således den midterste maske i
indtagningen, og der inddrages hver gang 1 maske fra
kroppen og 1 maske fra ærmet.
5-indt
Indtagning med 5 masker. Løft 3 masker løst af som
skulle de strikkes ret sammen, strik 2 ret sammen, træk
de 3 løse masker over.
SÆRLIGE TEKNIKKER
Vendemaske
Tag 1. maske vrang løst af med garnet
foran masken (mod dig selv). Før garnet over højre
pind og ned bag arbejdet (væk fra dig selv) og træk i
garnet så der opstår ”en dobbeltmaske”. Hold garnet
lidt til når de næste maske strikkes.
Når der strikkes henover vendemasken, stikkes pinden
igennem begge ben på den dobbelte maske som én
maske, henholdsvis i ret eller vrang som arbejdet viser.
Denne teknik hedder German Short Rows.
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Opskrift
KROP
Slå 182 (196) 210 (224) 245 masker op på
rundpind 3,5 mm. Saml omgangen, og placer en
markør ved omgangens begyndelse.

Der er nu 93 (99) 105 (111) 119 masker på hhv. ryg
og forstykke.
Bryd garnet og lad arbejdet hvile mens ærmerne strikkes.

Strik 3 omg rundt således: 1 omg ret, 1 omg vrang,
1 omgang ret.
Strik nu iflg. diagram 1, således:
Gentag diagrammets første 4 omgange i alt 10 (10) 10
(11) 11 gange = 40 (40) 40 (44) 44 omgange ialt.
Strik herefter 5.-21. omgang = 208 (224) 240 (256)
280 masker på pinden.
Flyt markøren 4 masker frem, så den er placeret lige
over spidsen på første mønsterbue. Indsæt endnu en
markør 104 (112) 120 (128) 140 masker efter første
markør.
Skift til rundpind 4 mm.
Strik herefter rundt i glatstrik, samtidig strikkes der
indtagninger omkring hver markør svarende til under
ærmegabene, således:
Strik 13 (14) 16 (16) 13 omgange glatstrik.
Næste omg: Strik 1 r, h-indt, strik til 2 m før næste
markør, v-indt, 1 r, h-indt, strik til 2 m før næste
markør, v-indt.
Strik disse 14 (15) 17 (17) 14 omgange i alt 3 (3) 3 (3)
4 gange. Der er nu 196 (212) 228 (244) 264 masker
på pinden.
Fortsæt lige op i glatstrik, til arbejdet måler 36 (37)
39 (40) 42 cm målt fra opslagskanten, eller til ønsket
længde.
Tip: Blusens underkant bør hvile på dit hofteben, så
brug dette som pejlemærke, når du vurderer kroppens
længde.
Næste omg: Luk 2 (3) 4 (5) 6 m af, strik til 3 (4) 5 (6)
7 m før næste markør, luk 5 (7) 9 (11) 13 m af, strik til
3 (4) 5 (6) 7 m før næste markør, luk 3 (4) 5 (6) 7 m af.
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ÆRMER
Slå 35 (42) 42 (49) 49 masker op på 3,5 mm
strømpepinde.
Saml omgangen og placer en markør ved omgangens
begyndelse.
Strik 3 omg således: 1 omg ret, 1 omg vrang,
1 omg ret.
Strik nu iflg. diagram 2, således:
Strik diagrammets første 4 omgange i alt 4 (4) 4 (5) 5
gange = 16 (16) 16 (20) 20 omgange ialt.
Strik 5.-8. omgang. Strik herefter 9.-12. omgang i alt 4
gange, og 13.-30. omgang 1 gang.
Der er nu strikket 54 (54) 54 (58) 58 omgange ialt og
der er 50 (60) 60 (70) 70 masker på pinden.
Skift til rundpind 4 mm.
Strik rundt i glatstrik, samtidig strikkes der
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udtagninger omkring markøren, således:
Strik 3 (4) 3 (4) 4 omgange glatstrik.
Næste omg: Strik 1 ret, v-udt, strik frem til markøren,
h-udt. Strik disse 4 (5) 4 (5) 5 omgange i alt 18 (16)
19 (15) 16 gange = 86 (92) 98 (100) 102 masker på
pinden.
Fortsæt lige op i glatstrik, til arbejdet måler 49 (50)
51 (52) 52 cm målt fra opslagskanten, eller til ønsket
ærmelængde.
Næste omg: Luk de første 2 (3) 4 (5) 6 masker og
sidste 3 (4) 5 (6) 7 masker af til ærmegab.
Der er nu 81 (85) 89 (89) 89 masker på pinden.
Bryd garnet og lad arbejdet hvile mens det andet andet
ærme strikkes tilsvarende.

BÆRESTYKKE
Saml delene på rundpind 4 mm, ved at sætte ærmernes
masker til kroppen over de aflukkede masker.
Indsæt en markør i hvert mellemrum mellem krop og
ærmer.
Der er nu 348 (368) 388 (400) 416 masker på
pinden.
Omgangen begynder i overgangen mellem ryggen og
venstre ærme.
Nu strikkes der rundt i glatstrik, samtidig strikkes der
raglanindtagninger omkring hver markør, således:
Strik 1 omg ret, slut 1 maske før omgangs-markøren.
Næste omg: *Strik 3-indt, strik til 2 m før næste
markør, strik 3-indt*, strik til 1 m før næste markør,
gentag fra * til *.
Der er nu taget i alt 8 masker ind og ved hver
raglanindtagning er der inddraget 1 maske fra kroppen
og 2 masker fra ærmet = 77 (81) 85 (85) 85 masker på
hvert ærme og 91 (97) 103 (109) 117 masker på hhv.
forstykke og ryg, samt 4 raglanmasker.
Gentag nu raglanindtagningerne på hver 2. omgang,
således:
1. omg: Strik glatstrik, slut 2 m før omgangsmarkøren.
2. omg: *Strik 3-indt, strik til 2 m før næste markør*,
gentag fra * til * 3 gange mere, strik r omg ud.
Gentag disse 2 omgang i alt 24 (26) 28 (30) 30 gange,
SAMTIDIG strikkes der vendepinde over nakkens
masker, på den næstsidste af disse omgange, således:
1. vendep (retsiden): Strik til 7 m før omgangsmarkør, vend.
2. vendep: 1 vendemaske, strik vr til 6 m før markøren
mellem ryg og højre ærme, vend.
Kun str L og XL
3. vendep (retsiden): 1 vendemaske, strik til 6 m før
vendemasken fra forrige p, vend.
4. vendep: 1 vendemaske, strik vr til 6 m før vendemasken fra forrige p, vend.
Alle str
Efter sidste vendepind, strikkes 1 vendemaske, strik ret
omgangen ud.
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Næste omg: Strikkes med raglanindtagninger som
beskrevet ovenfor.
Der er nu strikket i alt 25 (27) 29 (31) 31 raglanindtagninger ved hver markør.
Juster markørernes placering, så raglanmaskerne
inddrages til ærmernes masker.
Der er nu 31 (31) 31 (27) 27 masker på hvert ærme
inkl. raglanmaskerne, samt 43 (45) 47 (49) 57 masker
på hhv. forstykke og ryg.
Skift til rundpind 3,5 mm, skift til strømpepinde, når
nødvendigt:
Kun str XS
Strik 2 r, 5-indt, 2 r, 5-indt, 3 r, 5-indt, 2 r, 5-indt, 2 r
(der er taget 16 m ind på første ærme), strik 4 r, 5-indt,
3 r, 5-indt, 3 r, 3-indt, 3 r, 5-indt, 3 r, 5-indt, 4 r (der
er taget 18 m ind på forstykket), strik som beskrevet
på første ærme, strik 2 r, 5-indt, 2 r, 5-indt, 2 r, 3-indt,
1 r, v-indt, 2 r, 3-indt, 2 r, 5-indt, 2 r, 5-indt, 2 r (der
er taget 21 m ind på ryggen).
Der er nu 15 m på hvert ærme, 25 m på forstykket og
22 m på ryggen = 77 m ialt.
Kun str S
Strik 2 r, 5-indt, 2 r, 5-indt, 3 r, 5-indt, 2 r, 5-indt, 2 r
(der er taget 16 m ind på første ærme), strik 2 r, 5-indt,
2 r, 5-indt, 2 r, 3-indt, 2 r, v-indt, 3 r, 3-indt, 2 r,
5-indt, 2 r, 5-indt, 2 r (der er taget 21 m ind på
forstykket), strik som beskrevet på første ærme, strik
2 r, 5-indt, 2 r, 5-indt, 2 r, 3-indt, 2 r, 3-indt, 2 r,
3-indt, 2 r, 5-indt, 2 r, 5-indt, 2 r (der er taget 22 m
ind på ryggen).
Der er nu 15 m på hvert ærme, 24 m på forstykket og
23 m på ryggen = 77 m ialt.
Kun str M
Strik 2 r, 5-indt, 2 r, 5-indt, 3 r, 5-indt, 2 r, 5-indt, 2 r
(der er taget 16 m ind på første ærme),strik 3 r, 5-indt,
3 r, 5-indt, 3 r, 3-indt, 3 r, 3-indt, 3 r, 5-indt, 3 r,
5-indt, 3 r (der er taget 20 m ind på forstykket), strik
som beskrevet på første ærme, strik ryggens m som
forstykket.
Der er nu 15 m på hvert ærme, 27 m på forstykket og
27 m på ryggen = 84 m ialt.

(der er taget 12 m ind på første ærme),strik 3 r, 5-indt,
3 r, 5-indt, 2 r, 3-indt, 2 r, 3-indt, 2 r, 3-indt, 2 r,
5-indt, 3 r, 5-indt, 3 r (der er taget 22 m ind på
forstykket), strik som beskrevet på første ærme, strik
ryggens m som forstykket.
Der er nu 15 m på hvert ærme, 27 m på forstykket og
27 m på ryggen = 84 m ialt.
Kun str XL
Strik 2 r, 5-indt, 1 r, 3-indt, 1 r, 3-indt, 1 r, 3-indt,
1 r, 5-indt, 2 r (der er taget 14 m ind på første ærme),
strik 4 r, 5-indt, 4 r, 5-indt, 4 r, 5-indt, 3 r, 5-indt, 4 r,
5-indt, 4 r, 5-indt, 4 r (der er taget 24 m ind på
forstykket), strik som beskrevet på første ærme, strik
3 r, 5-indt, 3 r, 5-indt, 3 r, 5-indt, 3 r, v-indt, 4 r,
5-indt, 3 r, 5-indt, 3 r, 5-indt, 3 r (der er taget 25 m
ind på ryggen).
Der er nu 13 m på hvert ærme, 33 m på forstykket og
32 m på ryggen = 91 m ialt.
Alle str
HALSKANT
Halskanten strikkes som en direkte fortsættelse af
bærestykket, således:
Fjern alle markører på nær omgangsmarkøren.
Strik 1 omgang vrang, 1 omgang ret.
Strik iflg. diagram 3 således:
Gentag diagrammets første 4 omgange i alt 4 gange
(der er strikket 16 omgange ialt), strik herefter
5.-10. omgang.
Luk af i vrang på næste omgang.
Tip! Bliver din aflukning for stram, kan du skifte til en
større pind når du skal lukke af.
MONTERING
Hæft alle ender, sy hullerne under ærmegabene
sammen med maskesting.
Sy en tynd strikkeelastik i halskanten, så den lægger
sig pænt ind til halsen. Sy evt. også strikkeelastisk ind
i overgangen mellem bærestykke og halskant for at
forhindre, at halskanten giver sig med tiden.
Blusen vaskes efter anvisning på banderolen og lægges
til tørre liggende fladt. Træk den eventuelt ud til rette
mål.

Kun str L
Strik 2 r, 5-indt, 2 r, 3-indt, 3 r, 3-indt, 2 r, 5-indt, 2 r
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Diagrammerne læses fra højre mod venstre.
Diagram 2
30
29
28
27
26
25
24
23

Diagram 1
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Diagram 3

1
7

6

5

4

3

2

1

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
Vrang på retsiden, ret på vrangsiden
Slå om pinden
Tag 2 m løs af som skulle de strikkes r sm, 1 r, træk de løse m over
1 vr løs med garnet bag arbejdet, 2 r sm, træk den løse m over
Strik de 3 nye m ret
Før venstre p ind i lænken mellem m forfra og strik 1 dr r i lænken
Før venstre p ind i lænken mellem m bagfra og strik 1 r i lænken
2 ret sammen
2 drejet ret sammen
Før venstre p ind i lænken mellem m bagfra og strik 1 vr i lænken
Før venstre p ind i lænken mellem m forfra og strik 1 dr vr i lænken
3 Dette symbol strikkes over 4 pinde:
1.-3. p: Strik masken vr.
4. p: Stik højre p ind i masken 3 pinde under, træk garnet med op, lav et omslag, stik pinden ned i samme m og
træk garnet op igen, der er nu 3 løkker på pinden. Træk alle løkker til samme længde, og lad 1. m på venstre
pinden glide af.
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