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Johnny Mercer skrev ’Skylark’ i 1941 da han længtes efter Judy Garland, som han havde en 
meget kort affære med. Lethed, forførelse og skønhed har været nøgleordene som inspirerede 
designeren til skabe denne elegante og stilrene bluse, ligesom Mercer blev inspireret af 
Garlands forførende og ikoniske personlighed.

SkylarkDesign: Ditte Lerche

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (2XL)

MÅL
Passer til brystvidde: 88-94 (95-102) 103-112 
(113-120) 121-130 (131-142) cm
Overvidde: 114 (122) 130 (137) 145 (152) cm
Hel længde: 58 (59) 61 (61) 61 (63) cm
Ærmelængde: 37 (37) 38 (36) 35 (34) cm

STRIKKEFASTHED
21 m og 25 p i mønster på pinde 5 mm = 10 x 10 cm.
Strikkefastheden er målt efter vask.

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. 
Rammer du bredden men ikke højden, kan det hjælpe 
at skifte pindemateriale, f.eks. fra metal til træ eller 
omvendt.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farve A: 
175 (175) 200 (200) 225 (225) g Tillia fv. 321 
(Sakura)

Farve B:
50 (50) 50 (50) 75 (75) g Tillia fv. 362 
(Autumn Leaves)

Hver farve strikkes med 2 tråde Tilia.

Rundpind 4,5 og 5 mm, 40, 60 og 80 cm.
Strømpepinde 4,5 og 5 mm.
Korte rundpinde og strømpepinde kan udelades hvis 
der strikkes med magic loop på lang rundpind.

Maskemarkører
Maskeholdere eller maskesnore
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

v-udt-r 
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den drejet ret.

v-udt-vr
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft lænk-
en op på pinden og strik den drejet vrang.

h-udt-r 
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den ret. 

h-udt-vr
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og mod dig 
selv, ind under lænken mellem to masker, 
løft lænken op på pinden og strik den vrang.

 

Arbejdsgang
Blusen strikkes oppefra og ned. 

Der tages ud til skuldre på hver omgang, til den 
ønskede skulderbredde er nået. 

Herefter hviler skuldermaskerne, arbejdet deles og ryg 
og forstykke strikkes hver for sig til ærmegabet hvor 
delene igen samles og kroppen strikkes rundt.

Der strikkes masker op i ærmegabene og ærmerne 
strikkes oppefra og ned til ønsket længde.
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Opskrift
Mønster på forstykke og ryg:
Str. XS, M og XL: *4 vr, 4 dr r*, gentag fra * til *.
Str. S, L og 2XL: *4 dr r, 4 vr*, gentag fra * til *.

Mønster på skuldre:
Alle str.: *4 dr r, 2 vr*, gentag fra * til *.

BÆRESTYKKE
Slå 56 masker lidt løst op på rundpind 5 mm og 2 tråde 
i fv. A, indsæt en omgangsmarkør og saml omgangen.

Kun str. S, L og 2XL
Næste omg: 4 dr r, 4 vr, 4 dr r (ryg), indsæt markør, 
4 dr r, 2 vr, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r (højre skulder), indsæt 
markør, 4 dr r, 4 vr, 4 dr r (forstykke), indsæt markør, 
4 dr r, 2 vr, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r (venstre skulder).

Kun str. XS, M og XL
Næste omg: 4 vr, 4 dr r, 4 vr (ryg), indsæt markør, 4 
dr r, 2 vr, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r (højre skulder), indsæt 
markør, 4 vr, 4 dr r, 4 vr (forstykke), indsæt markør, 4 
dr r, 2 vr, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r (venstre skulder).

Alle størrelser
Nu begyndes udtagninger på begge sider af skulder-
maskerne, således:
Str. XS, M og XL: Begynd med 1. omgang.
Str. S, L og 2 XL: Begynd med 5. omgang.

1. omg: *Flyt markøren til højre pind, v-udt-r, strik 
ryg/forstykke mønster til markøren, h-udt-r, flyt 
markør, strik skulderens mønster til markøren*, 
gentag fra * til * omgangen ud. 
Der er nu taget 4 masker ud.

2.-4. omg: Gentag 1. omgang, de nye masker strikkes 
drejet ret.

5. omg: *Flyt markøren til højre pind, v-udt-vr, strik 
ryg/forstykke mønster til markøren, h-udt-vr, flyt 
markør, strik skulderens mønster til markøren*, 
gentag fra * til * omgangen ud.

6.-8. omg: Gentag 5. omg, de nye masker strikkes vr.

Gentag disse 8 omgange, til der er 118 (126) 134 

(142) 150 (158) masker på hhv. forstykke og ryg. 

Nu deles arbejdet og der strikkes herefter frem og 
tilbage således.

Strik mønster over ryggens 118 (126) 134 (142) 150 
(158) m, fjern markøren og vend. 

Lad de resterende masker til begge skuldre og forstyk-
ke hvile på en maskesnor.

RYG
Næste p (vrangsiden): 1 r, *4 dr vr, 4 r*, gentag fra * 
til *, til de sidste 5 m, 4 dr vr, 1 r.

Fjern markøren og vend arbejdet.

Næste p: 1 r, *4 dr r, 4 vr*, gentag fra * til *, til de 
sidste 5 m, 4 dr r, 1 r.

Gentag disse 2 pinde, til stykket måler 16 (16) 18 (18) 
18 (20) cm fra delingen, slut med en pind fra retsiden.

Bryd garnet og lad ryggens masker hvile på en maske-
snor.
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FORSTYKKE
Flyt de hvilende masker fra maskeholderen til pinden 
igen. 
De 16 skuldermasker i hver side, flyttes tilbage til hver 
sin maskeholder og markørerne fjernes.

Sæt garnet til retsiden af forstykkets 118 (126) 134 
(142) 150 (158) masker og strik således:
1. p (retsiden): 1 r, *4 dr r, 4 vr*, gentag fra * til *, til 
de sidste 5 m, 4 dr r, 1 r.

Næste p: 1 r, *4 dr vr, 4 r*, gentag fra * til *, til de 
sidste 5 m, 4 dr vr, 1 r.

Gentag disse 2 pinde, til arbejdet måler 16 (16) 18 
(18) 18 (20) cm fra delingen, slut med en pind fra 
retsiden, vend Ikke arbejdet.

KROP
Del trådene og slå i forlængelse af forstykkets masker, 
1 maske op med krydsopslagning, indsæt en omgangs-
markør og slå yderligere 1 maske op, strik ryggens 
masker således: 1 vr, *4 dr r, 4 vr*, gentag fra * til *, 
til de sidste 5 masker, 4 dr r, 1 vr, slå 2 masker op, og 
strik forstykkets masker som ryggens masker = 240 
(256) 272 (288) 304 (320) masker i alt.

Fortsæt rundt i mønster, til arbejdet måler 47 (48) 50 
(50) 50 (52) cm fra det øverste punkt på skulderen. 

Bryd farve A.

Kant
Skift til rundpind 4,5 mm og farve B.

Næste omgang (indtagningsomg): 2 r sm, *4 dr r, 
2 r sm, 2 r sm*, gentag fra * til * til de sidste 6 masker, 
4 dr r, 2 r sm = 180 (192) 204 (216) 228 (240) m.

Næste omgang: 1 vr, *4 dr r, 2 vr*, gentag fra * til *, 
til de sidste 5 m, 4 dr r, 1 vr.

Gentag denne omgang til kanten måler 11 cm.
Luk løst af som maskerne viser.

ÆRMER
Begynd i bunden af ærmegabet og strik med farve A 
og pind 5 mm, 2 m op i venstre side af ærmegabets 
bund, strik yderligere 32 (32) 36 (36) 36 (40) m 
op langs retsiden af ærmegabet, frem til de hvilende 
skuldermasker, indsæt markør, strik mønster over 
skuldermaskerne, indsæt markør, og strik 32 (32) 36 
(36) 36 (40) m op langs den anden side af ærmegabet, 
og 2 m op i højre side af ærmegabets bund, indsæt en 

omgangsmarkør og saml omgangen = 84 (84) 92 (92) 
92 (100) m.

Kun str. XS, S og 2XL
Næste omg: 2 vr, *4 dr r, 4 vr*, gentag fra * til * til 
markøren, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r, **4 vr, 4 dr 
r**, gentag fra ** til **, slut med 2 vr.

Gentag denne omgang til ærmet måler 26 (26) 27 (25) 
24 (23) cm fra ærmegabet. Bryd garnet.

Skift til rundpind 4,5 mm og farve B.

Næste omgang (indtagningsomg): 2 r sm, *4 dr r, 
2 r sm, 2 r sm*, gentag fra * til * til markøren, 4 dr r, 
2 r, 4 dr r, 2 r, 4 dr r, **2 r sm, 2 r sm, 4 dr r**, gent 
fra ** til **, slut med 2 r sm = 66 (66) - (-) (78) m.

Næste omgang: 1 vr, *4 dr r, 2 vr*, gentag fra * til *, 
til de sidste 5 masker, 4 dr r, 1 vr.

Kun str. M, L og XL
Næste omg: 2 dr r, 4 vr *4 dr r, 4 vr*, gentag fra * til * 
til markøren, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r, **4 vr, 
4 dr r**, gentag fra ** til **, til de sidste 6 masker, 
4 vr, 2 dr r.

Gentag denne omgang til ærmet måler 26 (26) 27 (25) 
24 (23) cm fra ærmegabet. Bryd garnet.

Skift til rundpind 4,5 mm og farve B.

Næste omgang (indtagningsomg): 2 dr r, *2 r sm, 
2 r sm, 4 dr r*, gentag fra * til * til 4 masker før 
markøren, 2 r sm, 2 r sm, 4 dr r, 2 r, 4 dr r, 2 r, 4 dr r,  
**2 r sm, 2 r sm, 4 dr r**, gentag fra ** til **, til de 
sidste 6 masker, 2 r sm, 2 r sm, 2 dr r = - (-) 72 (72) 72 
(-) m.

Næste omgang: 2 dr r, *2 vr, 4 dr r*, gentag fra * til *, 
til de sidste 4 masker, 2 vr, 2 dr r.

Alle størrelser
Gentag den sidste omgang til kanten måler 11 cm.
Luk løst af som maskerne viser.

Strik det andet ærme tilsvarende.

MONTERING
Hæft ender.
Vask blusen ifølge anvisning på banderolen og lad den 
tørre liggende fladt på et håndklæde.


