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Ved kysten kan det være nødvendigt til at bygge bølgebrydere for at beskytte kystlinjen. Når 
bølgerne brydes, dannes de flotteste aquafarver, fra den dybe mørke til det lyse aquafarvede 
skumsprøjt. I denne bluse bryder de glatstrikkede lodrette linjer bunden, som er strikket i 
omvendt glatstrik.
  

MolisDesign: Else Schjelle rup

STØRRELSER
2år/92 cl (4år/104 cl) 6år/116 cl (8år/128 cl)

MÅL
Overvidde: 60 (66) 71 (75) cm
Hel længde: 36 (40) 45 (49) cm
Ærmelængde: 22 (28) 32 (35) cm

STRIKKEFASTHED
26 masker og 32 pinde i ribmønster på pind 3,5 mm 
= 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende, har du flere masker 
på 10 cm, skal du skifte til tykkere pind, har du færre 
masker på 10 cm, skal du skifte til en tyndere pind.
HUSK at tjekke strikkefastheden flere gange 
undervejs.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Fv. A (bundfv.): 150 (200) 200 (250) g Pernilla 
fv. 814 (Petrol)
Fv. B (stribefv. 1): 50 g Pernilla fv. 819 (Rain Drop)
Fv. C (stribefv. 2): 50 g Pernilla fv. 333 (Sea Foam)
Fv. D (stribefv. 3): 50 g Pernilla fv. 808 (Aqua Mist)
            
Rundpind 3,5 mm, 40 og 60 cm. 
Strømpepinde 3 og 3,5 mm.

8 Maskemarkører

Maskeholdere
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 Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

fm
Flyt markør fra venstre til højre pind. 

1HØ
Sæt 1 vrang på hjælpepind og hold bag arbejdet, strik 
næste maske ret, strik masken fra hjælpepinden vrang, 
retmasken er nu flyttet mod højre.

1VE
Sæt 1 ret på hjælpepind foran arbejdet, strik næste 
maske vrang, strik masken fra hjælpepinden ret, 
retmasken er nu flyttet mod venstre.

h-udt-vr
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 vrang.

v-udt
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

Vendemaske
Tag 1. maske vrang løs 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 trækket
i garnet og strik videre.
Når vendemasken skal strikkes, stikkes pinden 
igennem den dobbelte maske som én maske, og 
masken strikkes hhv. i ret eller vrang som arbejdet 
viser.
Denne teknik kaldes German Short Rows.

 

Arbejdsgang
Blusen strikkes rundt nedefra og op til ærmegab, 
derefter strikkes ærmerne som sættes sammen med 
kroppen. 

Bærestykket strikkes rundt med raglanindtagninger og 
afsluttes med vendepinde for at forme halsrundingen. 

Til sidst strikkes halskanten på.
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Opskrift
STRIBEFORLØB MED 3 FARVER
(begynd 1. stribe efter 25 omgange) 

2 omgange med farve B, 
9 omgange med farve A, 
2 omgange med farve C, 
9 omgange med farve A, 
2 omgange med farve D, 
9 omgange med farve A. 

Gentag dette forløb, vær opmærksom på at der i 
str. 4, 6 og 8 år, strikkes 1 stribe mere på ærmerne end 
på kroppen. 

Der bliver mange ender at hæfte, når man bruger
3 forskellige farver, det er en god ide at hæfte ender 
efterhånden. Det bliver pænest, når man syr garnenden 
i striben med samme farve og med sting som følger 
maskerne. 

KROP
Slå 168 (180) 192 (204) masker op på pind 3,5 mm 
med farve A og saml omgangen.
1. omg: Strik 84 (90) 96 (102) m rib (1 r, 1 vr), 
indsæt en sidemarkør, strik rib omg ud, indsæt en 
sidemarkør. 
Strik yderligere 3 omgange rib som maskerne viser.
Nu begyndes ribmønsteret og de skrå linjer nederst 
i begge sider, således:
5. omg: Strik *1 r, 5 vr*, gentag fra * til *, omg ud.

6. omg: Strik *1 r, [4 vr, 1HØ] 4 gange, [5 vr, 1 r] 
5 (6) 7 (8) gange, 5 vr, [1VE, 4 vr] 4 gange, fm*, 
gentag fra * til *, omg ud.

7. omg og alle følgende ulige omg: Strik som m viser 
omg ud. 

8. omg: Strik *1 r, 3 vr, [1HØ, 4 vr] 3 gange, 1HØ, 
[1 r, 5 vr] 6 (7) 8 (9) gange, 1 r, [1VE, 4 vr] 3 gange, 
1VE, 3 vr, fm*, gentag fra * til * omg ud.

10. omg: Strik *1 r, 2 vr, [1HØ, 4 vr] 3 gange, 1HØ, 
1 vr, [1 r, 5 vr] 6 (7) 8 (9) gange, 1 r, 1 vr, [1VE, 4 vr] 
3 gange, 1VE, 2 vr, fm*, gentag fra * til * omg ud.

12. omg: Strik *1 r, 1 vr, [1HØ, 4 vr] 3 gange, 1HØ, 
2 vr, [1 r, 5 vr] 6 (7) 8 (9) gange, 1 r, 2 vr, [1VE, 4 vr] 
3 gange, 1VE, 1 vr, fm*, gentag fra * til * omg ud.

14. omg: Strik *1 r, 6 vr, [1HØ, 4 vr] 2 gange, 1HØ, 
3 vr, [1 r, 5 vr] 6 (7) 8 (9) gange, 1 r, 3 vr, [1VE, 4 vr] 
2 gange, 1VE, 6 vr, fm*, gentag fra * til * omg ud.

16. omg: Strik *1 r, 5 vr, [1HØ, 4 vr] 3 gange, 
[1 r, 5 vr] 6 (7) 8 (9) gange, 1 r, 4 vr, [1VE, 4 vr] 
2 gange, 1VE, 5 vr, fm*, gentag fra * til * omg ud.

18. omg: Strik *1 r, 4 vr, [1HØ, 4 vr] 2 gange, 1HØ, 
5 vr, [1 r, 5 vr] 7 (8) 9 (10) gange, [1VE, 4 vr] 3 gange, 
fm*, gentag fra * til * omg ud.

20. omg: Strik *1 r, 3 vr, [1HØ, 4 vr] 2 gange, 1HØ, 
1 r, [5 vr, 1 r] 8 (9) 10 (11) gange, [1VE, 4 vr] 
2 gange, 1VE, 3 vr, fm*, gentag fra * til * omg ud.

22. omg: Strik *1 r, 2 vr, [1HØ, 4 vr] 2 gange, 1HØ, 
1 vr, [1 r, 5 vr] 8 (9) 10 (11) gange, 1 r, 1 vr, 
[1VE, 4 vr] 2 gange, 1VE, 2 vr, fm*, gentag fra * til * 
omg ud.
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24. omg: Strik *1 r, 1 vr, [1HØ, 4 vr] 2 gange, 1HØ, 
2 vr, [1 r, 5 vr] 8 (9) 10 (11) gange, 1 r, 2 vr, 
[1VE, 4 vr] 2 gange, 1VE, 1 vr, fm*, gentag fra * til * 
omg ud. 

Begynd stribeforløb på 26. omg, se forklaring øverst.

26. omg: Strik *1 r, 6 vr, 1HØ, 4 vr, 1HØ, 3 vr, 
[1 r, 5 vr] 8 (9) 10 (11) gange, 1 r, 3 vr, 1VE, 4 vr, 
1VE, 6 vr, fm*, gentag fra * til * 
omg ud.

28. omg: Strik *1 r, 5 vr, [1HØ, 4 vr] 2 gange, 
[1 r, 5 vr] 8 (9) 10 (11) gange, 1 r, 4 vr, 1VE, 4 vr, 
1VE, 5 vr, fm*, gentag fra * til * omg ud.

30. omg: Strik *1 r, [4 vr, 1HØ] 2 gange, [5 vr, 1 r] 
9 (10) 11 (12) gange, 5 vr, [1VE, 4 vr] 2 gange, fm*, 
gentag fra * til * omg ud.

32. omg: Strik *1 r, 3 vr, 1HØ, 4 vr, 1HØ, 1 r, 
[5 vr, 1 r] 9 (10) 11 (12) gange, 5 vr, 1 r, 1VE, 4 vr, 
1VE, 3 vr, fm*, gentag fra * til * omg ud.

34. omg: Strik *1 r, 2 vr, 1HØ, 4 vr, 1HØ, 1 vr, 
[1 r, 5 vr] 10 (11) 12 (13) gange, 1 r, 1 vr, 1VE, 4 vr, 
1VE, 2 vr, fm*, gentag fra * til * omg ud. 

36. omg: Strik *1 r, 1 vr, 1HØ, 4 vr, 1HØ, 2 vr, 
[1 r, 5 vr] 10 (11) 12 (13) gange, 1 r, 2 vr, 1VE, 4 vr, 
1VE, 1 vr, fm*, gentag fra * til * omg ud.

38. omg: Strik *1 r, 6 vr, 1HØ, 3 vr, [1 r, 5 vr] 10 
(11)12 (13) gange, 1 r, 3 vr, 1VE, 6 vr, fm*, gentag fra 
* til * omg ud

40. omg: Strik *1 r, 5 vr, 1HØ, 4 vr, [1 r, 5 vr] 
10 (11) 12 (13) gange, 4 vr, 1VE, 5 vr, fm*, gentag 
fra * til * omg ud.

42. omg: Strik *1 r, 4 vr, 1HØ, 5 vr, [1 r, 5 vr] 
11 (12) 13 (14) gange, 1VE, 4 vr, fm*, gentag fra 
* til * omg ud.

44. omg: Strik *1 r, 3 vr, 1HØ, 1 r, [5 vr, 1 r] 12 (13) 
14 (15) gange, 1VE, 3 vr, fm*, gentag fra * til * 
omg ud.

46. omg: Strik *1 r, 2 vr, 1HØ, 1 vr, [1 r, 5 vr] 12 
(13) 14 (15) gange, 1 r, 1 vr, 1VE, 2 vr, fm*, gentag 
fra * til * omg ud.

48. omg: Strik *1 r, 1 vr, 1HØ, 2 vr, [1 r, 5 vr] 12 
(13) 14 (15) gange, 1 r, 2 vr, 1VE, 1 vr, fm*, gentag 
fra * til * omg ud.

50. omg: Strik *1 r, 5 vr*, gentag fra * til * omg ud.

Fortsæt i stribeforløb og i ribmønster (1 r, 5 vr), til der 
er strikket i alt 69 (80) 91 (102) omgange og arbejdet 
måler ca. 22 (25) 29 (32) cm, sidste omgang strikkes 
således:
Sidste omg: Strik ribmønster til 2 m før sidemarkøren, 
sæt de næste 5 m til hvil på en maskeholder, strik rib til 
2 m før omgangsmarkøren, sæt de sidste 2 og omgan-
gens første 3 m på en maskeholder = 79 (85) 91
(97) m på hver del.

Der er nu strikket 4 (5) 6 (7) smalle striber.

Lad kroppens masker hvile, mens der strikkes ærmer.

ÆRMER
Slå 44 (48) 48 (52) masker op på pind 3 mm og farve 
A, saml omgangen og marker omgangens 1. maske som 
er masken midt under ærmet. 

Strik 15 omgange rib (1 r, 1 vr).

Skift til pind 3,5 mm.

16. omg: 1 r (den markerede m), 3 (2) 5 (4) vr, 
[1 r, 5 vr] 6 (7) 6 (7) gange, 1 r, 3 (2) 5 (4) vr. 

Strik 3 omgange som maskerne viser.

Næste omg (udtagningsomg): 1 r, 1 vr, h-udt-vr, 
fortsæt i ribmønster til den sidste m, h-udt-vr, 1 vr.
Strik 4 (5) 5 (5) omgange som maskerne viser.

Gentag disse 5 (6) 6 (6) omgange, til der er taget ud 
8 (9) 12 (13) gange og der er 60 (66) 72 (78) masker 
på pinden. Udtagningerne strikkes som h-udt-vr eller 
som v-udt som det passer ind i mønsteret. De nye 
masker strikkes med i mønsteret efterhånden. 
SAMTIDIG begyndes stribeforløbet på 26. omgang, 
begynd med farve B (D) D (D) og følg derefter 
stribeforløbet som beskrevet øverst.

Når alle udtagninger er foretaget vil der være 10 (11) 
12 (13) ribbaner á (1 r, 5 vr) på pinden.
Strik lige op, til ærmet måler ca. 22 (28) 32 (35) cm og 
der er strikket 69 (91) 102 (113) omgange. 
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Ærmet skal slutte med samme stribe som på kroppen, 
sidste omgang strikkes således:
Sidste omg: Strik som m viser til de sidste 2 m, flyt 
disse 2 m og omgangens første 3 m til en maskeholder. 

Bryd garnet.
Lad ærmets masker hvile, mens det andet ærme 
strikkes. Bryd også garnet på dette ærme.

BÆRESTYKKE
Sæt ærmernes masker ind på rundpinden, i ærmegabet 
mellem ryg og forstykke, omgangen begynder i 
samlingen mellem højre ærme og ryg

1. omg (inddelingsomg): *Strik 1 m fra ærmet og 
1 m fra kroppen vr sm, strik 2 vr, indsæt en kotrast-
farvet tråd (denne markerer omg begyndelse), 1 r, 
1 vr, indsæt markør, strik ribmønster til 5 m før næste 
samling, indsæt markør, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra 
* til * omg ud.

Arbejdet er nu samlet til bærestykke, i hver raglan er 
der 9 masker imellem markørerne som strikkes
 [1 vrang, 1 ret, 5 vrang, 1 ret, 1 vrang] resten af 
arbejdet. 

Der er nu  44 (48) 52 (56) ribbaner á (1 r, 5 vr) på 
omgangen. 

Næste omg (indtagningsomg): *Strik ribmønster til 
markøren, fm, strik 2 vr sm, strik rib til 2 m før næste 
markør, 2 vr sm, fm,*, gentag fra * til * omg ud.

Næste omg: Strik som m viser omg ud.

Strik disse 2 omgange ialt 17 (19) 21 (23) gange, 
skift til kortere rundpind eller strømpepinde efter-
hånden som maskeantallet mindskes. SAMTIDIG når 
der er strikket 3 (4) 4 (4) striber efter samlingen af 
bærestykket, fortsættes der udelukkende i 
farve A (bundfarven).

Slut med 1 omgang med indtagninger. Bryd garnet.

Flyt alle masker frem til forstykkets midterste 15 (17) 
19 (21) masker over på højre side af rundpinden uden 
at strikke dem, flyt forstykkets midterste 15 (17) 19 
(21) masker til en maskeholder eller tråd og lad dem 
hvile. 

Nu strikkes der vendepinde for at forme halsudskærin-
gen, således:
Vend arbejdet, sæt garnet til vrangsiden og strik som 
maskerne viser til de hvilende masker, vend.

Næste p (retsiden): 1 vendem, strik som m viser, husk 
raglanindt, til sidste 4 m før de hvilende m på 
forstykket, vend.
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Næste p: 1 vendem, strik som m viser til 3 m før 
vendem fra forrige p, vend.

Næste p: 1 vendem, strik som m viser, husk raglanindt, 
til 3 m før vendem fra forrige p, vend. 

Fortsæt på denne måde med at vende 3 masker før 
vendemasken fra foregående pind, husk raglan-
indtagninger på retsidepindene, til der er vendt 
6 gange på hver side af de hvilende masker, den sidste 
vendepind strikkes således:
Sidste vendep (retsiden): 1 vendem, strik som 
m viser til de hvilende m midt for, undervejs strikkes 
alle vendem sm (se særlige forklaringer).

Vendepindene er nu færdigstrikket og der fortsættes 
igen rundt over alle masker.

Flyt de hvilende masker over på venstre side af rund-
pinden.

HALSKANT
På næste omgang strikkes der rib (1 r, 1 vr) omgangen 
rundt, vendemaskerne på højre side af halsåbningen 
strikkes sammen, SAMTIDIG reguleres 
masketallet ved at strikke 2 vrang sammen de steder 
hvor det er nødvendigt for at få den glatstrikkede maske 
i bærestykkets ribmønster til at passe med en retmaske 
i ribkanten.

Næste omg: Begynd ved de hvilende m der er sat ind 
på p og strik de midterste 3 (5) 3 (5) m af disse r, til 
forberedelse af slids. Tilpas rib med indtagninger som 
beskrevet omg ud.

Næste omg: Strik rib som m viser, forstykkets 
midterste 3 (5) 3 (5) m strikkes r.

Del til slids således: 
Strik til den midterste retmaske på forstykket, strik 
1 ny maske i den midterste retmaske ved at stikke 
pinden ind i masken 1 pind længere nede og trække 
garnet op (= 1 ny maske på højre pind), VEND arbejdet 
til vrangsiden, halskanten er nu delt til slids og resten af 
halskanten strikkes frem og tilbage.

Næste p (vrangsiden): Løft 2 m vr  løs af med garnet 
foran arb, 1 vr, strik som m viser til de sidste 2 (3) 2 
(3) m, som strikkes vr.

Næste p: Løft 2 m vr  m løs af med garnet bag arb, 1 r, 

strik som m viser til sidste 2 (3) 2 (3) m, som strikkes r.
Gentag de sidste 2 pinde, til der er strikket 10 pinde. 
Luk af i rib på næste retsidepind.

MONTERING
Vend blusen med vrangen ud og sy de 5 masker under 
ærmerne sammen med maskesting. 

Hæft alle ender, vask blusen ifølge anvisningerne på 
banderolen og lad den liggetørre fladt på et håndklæde. 


