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Linea er en bluse med masser af drama. Den har lodrette striber og en kraftig taljering, der 
forstærkes af skødets vidde. Den har et lille tilsat vingeærme, der er formgivet, så det har en 
lidt kantet og grafisk form som kontrast til de bløde former på kroppen. Den er inspireret af 
1890’ernes korsetterede cirkusdamer, hvor der var svung på formerne og fart på mønstrene. 

LineaDesign: Vetus Stercore

STØRRELSER
S (M) L (XL)

MÅL
Passer til brystvidde: 90-98 (98-106) 106-114 
(116-126) cm
Overvidde: 94 (101) 108 (122) cm
Talje: 72 (79) 86 (100) cm
Hofte: 101 (108) 115 (129) cm
Hel længde: 59,5 (61,5) 66 (66) cm

STRIKKEFASTHED
36 m og 33 p i mønster på pind 3 mm = 10 x 10 cm.
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. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farve A: 
200 (250) 300 (350) g Arwetta i farve 102 (Black)
Farve B: 
100 (150) 200 (250) g Arwetta i farve 100 (Snow 
White)

Rundpinde 2,5 og 3 mm

Markører, maskesnor 
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

v-udt (venstrevendt udtagning)
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.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Tofarvestrik
Tofarvestrik er glatstrik strikket med to farver på en 
gang. I tofarvestrik føres den ubrugte tråd med på 
vrangsiden af strikketøjet til den skal benyttes igen. 
For at opnå et ensartet udtryk, er det vigtigt at man 
vælger hvilken farve der skal træde mest frem, denne 
kaldes dominansfarven. 
Dominansfarven holder du længst til venstre på 
fingeren, så når man strikker kommer den ikke-
dominante tråd til at ligge bagerst på arbejdet. 
På denne måde skubber den ikke-dominante tråd der 
løber på bagsiden den dominante frem og fremhæver 
den på forsiden af arbejdet.

Når du strikker Linea, er den dominante farve fv. B.

 

Arbejdsgang
Linea strikkes rundt nedefra og op i tofarvestrik. 

Der strikkes belægninger nederst og i hals-
udskæringen for at give en flot finish. 

Skuldersømmene sys sammen og det lille vingeærme 
sys til ærmeåbningen.
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Opskrift
Belægning
Slå 364 (390) 416 (468) masker op på pind 2,5 mm 
med fv. A.
Saml omgangen, indsæt en omgangsmarkør og 
strik 4,5 cm glatstrik (ret på alle omgange). På første 
omgang indsættes endnu en markør (sidemarkør) efter 
182 (195) 208 (234) masker.  

KROP
Skift til pind 3 mm.

Sæt fv. B til arbejdet og begynd på det stribede 
mønster, således: 
#2 r med fv. B, *10 (11) 12 (14) r med fv. A, 4 r med 
fv. B*, gentag fra * - * i alt 12 gange, 10 (11) 12 (14) r 
med fv. A, 2 r med fv. B#, flyt markør, gentag fra # til # 
til omgangsmarkøren.

Fortsæt således i striber og hold farven (Fv. B) i de 
smalle striber som den dominante farve.

Strik til arbejdet måler 9,5 (9,5) 12 (12) cm fra 
stribernes begyndelse.

Næste omg: Strik 2 r sm i midten af hver af de brede 
striber (Fv. A), omgangen rundt.

Der er nu 9 (10) 11 (13) masker i hver af de brede 
striber.

Strik 3 cm lige op.

Næste omg: Strik 2 r sm i midten af hver af de brede 
striber, omgangen rundt.

Der er nu 8 (9) 10 (12) masker i hver af de brede 
striber.

Strik 2 cm lige op.

Næste omg: Strik 2 r sm i midten af hver af de brede 
striber, omgangen rundt.

Der er nu 7 (8) 9 (11) masker i hver af de brede striber.

Strik 1,5 cm lige op.

Næste omg: Strik 2 r sm i midten af hver af de brede 
striber, omgangen rundt.

Der er nu 6 (7) 8 (10) masker i hver af de brede striber.

Strik 3 cm lige op.

Nu begyndes udtagninger i de brede striber.

Næste omgang: I midten af hver af de brede striber 
strikkes 1 v-udt.

Der er nu 7 (8) 9 (11) masker i hver af de brede striber.

Strik 6 cm lige op.

Næste omgang: I midten af hver af de brede striber 
strikkes 1 v-udt.

Der er nu 8 (9) 10 (12) masker i hver af de brede 
striber.

Strik 6 cm lige op.

Næste omgang: I midten af hver af de brede striber 
strikkes 1 v-udt.

Der er nu 9 (10) 11 (13) masker i hver af de brede 
striber.
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Strik 9 (9) 10 (10) cm lige op.

Ærmegab
Strik til 7 (8) 10 (14) masker før sidemarkøren, luk 14 
(16) 20 (28) masker af, strik til 7 (8) 10 (14) masker 
før omgangsmarkøren, luk 14 (16) 20 (28) masker af.

Arbejdet er nu delt i forstykke og ryg,  herefter strikkes 
delene færdige hver for sig.

Du skal være opmærksom på at Fv. B ikke strikkes helt 
ud til kanten. For at der ikke opstår huller i farveskiftet 
mellem den yderste stribe i Fv. A og den yderste stribe
i Fv. B, snos trådene om hinanden i dette farveskift.

FORSTYKKE
Du har 1 maske siddende på højre pind, masken efter 
aflukningen til ærmegab. Flyt denne maske til venstre 
pind.

Strik de næste 6 (6) 6 (12) pinde, således:
Næste p (retsiden): 2 r sm, strik r og striber til de 
sidste 2 m, 2 r sm.

Næste p: 2 vr sm, strik vr og striber til de sidste 2 m, 
2 vr sm.
Der er nu 156 (167) 176 (182) masker på pinden.

Herefter strikkes der kun indtagninger i begyndelsen 
og slutningen af hver retsidepind, i alt  8 (10) 10 
(12) gange = 127 (134) 143 (145) masker.

Strik lige op til ærmegabet måler 7 cm, slut med en 
pind fra vrangsiden.  

HALS
Flyt de midterste 55 (62) 59 (61) masker over på en 
hjælpepind. 
Der er nu 36 (36) 42 (42) masker i hver side, højre og 
venstre side af halsåbningen strikkes herefter færdig 
hver for sig.

Venstre side
På hver pind mod halssiden, løftes den første maske af, 
for at skabe en pæn kant.

Strik lige op i striber over de 36 (36) 42 (42) masker, 
til stykket måler 19 cm fra ærmegabets start, slut med 
en pind fra vrangsiden.

Skulder
Luk 6 (6) 7 (7) masker af i begyndelsen af hver retside-

pind mod ærmegabssiden 6 gange. 

Bryd garnet.

Højre side
Sæt garnet til retsiden af de 36 (36) 42 (42) masker, 
på hver pind mod halsåbningen, løftes første maske løst 
af, for at skabe en pæn kant.

Strik færdig som venstre side, blot lukkes der af til 
skulder i begyndelsen af hver vrangsidepind.

Belægning
Sæt de midterste 55 (62) 59 (61) masker tilbage på 
pind 2,5 mm.

Sæt fv. A til arbejdet og strik 2,5 cm glatstrik. 
Alle masker lukkes ret af. 

Bryd garnet så der efterlades en lang tråd til at sy 
belægningen fast med.

RYG
Strik ryggen som forstykket, til  der er strikket 16,5 
cm, målt fra ærmegabets start, slut med en pind fra 
vrangsiden.
Flyt de midterste 55 (62) 59 (61) masker over på en 
hjælpepind.

Der er nu 36 (36) 42 (42) masker på hver side af de 
hvilende masker.

Strik begge sider og belægningen, som på forstykket.

ÆRMER
Belægning
Slå 98 (98) 107 (107) masker op på pind 2,5 mm med 
fv. A.

Strik 2,5 cm glatstrik frem og tilbage, slut med en pind 
fra vrangsiden

VINGEÆRME
Skift til pind 3 mm og påbegynd stribemønster, 
således:

Næste p (retsiden): 2 (2) 4 (4) m med fv. A, 4 m med 
fv. B, 6 m med fv. A, 4  m med fv. B, 6 m med fv. A, 
indsæt markør, *4 m med fv. B, 6 (6) 7 (7) m med fv. 
A*, gentag fra * - * yderligere 4  gange, 4 m med fv. B, 
indsæt markør, 6 m med fv. A, 4 m med fv. B, 6 m med 
fv. A, 4 m med fv. B, 2 (2) 4 (4) m med fv. A.
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Strik 3 cm lige op med denne farvefordeling, slut med 
en pind fra vrangsiden.

Nu begyndes udtagningerne i midten af ærmet, mellem 
de to markører, således:

Næste pind (retsiden): I midten af hver af de 5 brede 
striber strikkes 1 v-udt. 

Der er nu 7 (7) 8 (8) masker i hver af de 5 midterste 
brede striber.

Strik 3 cm lige op, slut med en pind fra vrangsiden.

Næste pind (retsiden): I midten af hver af de 5 brede 
striber strikkes 1 v-udt. 

Der er nu 8 (8) 9 (9) masker i hver af de 5 midterste 
brede striber.

Strik 3 cm lige op, slut med en pind fra vrangsiden.

Næste pind (retsiden): I midten af hver af de 5 brede 
striber strikkes 1 v-udt. 

Der er nu 9 (9) 10 (10) masker i hver af de 5 midterste 
brede striber.

Strik 3 cm lige op, slut med en pind fra vrangsiden.

Næste pind (retsiden): Luk de første 22 (22) 24 (24) 
masker af, fjern markør, strik 1 v-udt i midten af hver af 
de 5 brede striber mellem markørerne,  fjern markør, 
strik som maskerne viser henover de sidste 22 (22) 24 
(24) masker.

Der er nu 10 (10) 11 (11) m i hver af de 5 midterste 
brede striber.

Næste pind: Luk de første 22 (22) 24 (24) masker af, 
strik som maskerne viser pinden ud.

*
Strik 1 cm lige op, slut med en pind fra vrangsiden.

Næste pind (retsiden): Strik 2 r sm i midten af hver 
af de brede striber.
*

Gentag fra * til *, til der er  4 (4) 5 (5) masker i hver 
af de brede striber.

Luk alle masker af.

Strik andet ærme tilsvarende.

MONTERING
Sy skuldersømmene sammen.
Sy halsåbningens belægninger fast til vrangsiden af 
hhv. forstykke, ryg og langs nederste kant.
Sy de to åbne vinkler i ærmet sammen og monter 
ærmet centreret i ærmegabet.  

Hæft alle ender. 

Vask blusen ifølge anvisning på banderolen, spænd den 
eventuelt ud til rette mål og lad den tørre liggende fladt 
på et håndklæde.
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