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En tur til Paris. Fashionmekka og fortovscafeer. Et øjeblik i ro, hvor alting udenom er 
i bevægelse. Farveindtryk, som sætter sig på nethinden, næsten som en besættelse, indtil det 
bare må strikkes. Her opstod ideen til en helt enkel, farverig sweater med feminin bådhals 
og lang ærmerib, som holder ærmet på plads. 

VivienneDesign: Gitte Juhler
Opskrift: Sanne Bjerregaard

STØRRELSER
S (M) L (XL)

MÅL
Overvidde: 114 (126) 137 (149) cm
Længde: 56 (57) 57 (59) cm.
Ærmelængde: 48 (48) 47 (46) cm

STRIKKEFASTHED
14 m og 21 p i glatstrik på pind 7 mm = 10 x 10 cm.
Strikkeprøven er målt 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.

 
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
150 (150) 200 (200) g Saga fv. 254 (Coral)
150 (150) 200 (200) g Saga fv. 196 (French Vanilla)
100 (125) 150 (150) g Alva fv. 370 (Flamingo)
100 (125) 150 (150) g Alva fv. 371 (Hibiscus)
100 (100) 125 (125) g Paia fv. 703 (Gold Shimmer)
Der strikkes med 1 tråd af hver farve, 5 tråde i alt, 
arbejdet igennem.

Rundpind 6 og 7 mm, 80-100 cm.
Strømpepinde 6 og 7 mm til ærmer, medmindre der 
strikkes magic loop på lang rundpind.

Hjælpepind til sammenstrikning af masker

Maskemarkør
Maskeholdere
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Teknik
SÆRLIGE TEKNIKKER

Sammenstrikning af skuldermasker
Læg forstykkets og ryggens skuldermasker sammen 
retside mod retside, hold pindene samlet i venstre hånd 
og strik maskerne sammen ved hjælp af en hjælpepind 
således: *Stik pinden igennem 1. maske på forreste 
pind og 1. maske på bagerste pind samtidig, og strik 
disse 2 masker ret sammen*, gentag fra * til * 1 gang, 
træk den første maske på højre pind over den anden, 
som ved en almindelig aflukning**. Gentag fra * til ** 
til alle masker er lukket af. 

                   

Arbejdsgang
Blusen strikkes nedefra og op. 

Først strikkes kroppen rundt på rundpind, op til 
ærmegabene. 

Her deles arbejdet, og ryg og forstykke strikkes færdig 
hver for sig. 

Skuldrene strikkes sammen. 

Der strikkes masker op i ærmegabene og ærmerne 
strikkes oppefra og ned.
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Opskrift
KROP
Slå 160 (176) 192 (208) masker op på rundpind 
6 mm, med 1 tråd af hver farve holdt sammen.
Saml omgangen og indsæt en omgangsmarkør. 
Pas på at maskerne ikke snor sig om pinden, når du 
samler.

Strik rib således: 1 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til 
de sidste 3 m, 2 r, 1 vr. 

Fortsæt således, til ribkanten måler 5 cm.

Skift til rundpind 7 mm.

Fortsæt i glatstrik (ret på alle omgange), til arbejdet 
måler 38 (39) 38 (38) cm.

Nu deles arbejdet til ryg og forstykke, således:

FORSTYKKE
Strik 80 (88) 96 (104) r, vend arbejdet og lad de 
resterende masker hvile.

Fortsæt i glatstrik (ret på retsiden, vrang på vrang-
siden) over disse 80 (88) 96 (104) masker, til arbejdet 
måler 12 (12) 13 (15) cm fra delingen, slut med en 
pind fra vrangsiden.

Næste p (retsiden): 1 r, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, 
til de sidste 3 m, 3 r.

Næste p: 1 vr, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til de 
sidste 3 m, 3 r.

Gentag disse 2 pinde til ribben måler 6 cm, slut med en 
pind fra vrangsiden.

Næste p (retsiden): Strik 23 (27) 31 (33) m rib, luk 
de næste 34 (34) 34 (38) m af som maskerne viser, 
strik 23 (27) 31 (33) m rib.

Bryd garnet og lad skuldermaskerne hvile på hver sin 
maskeholder.

RYG
Sæt garnet til retsiden af de hvilende rygmasker og 
strik ret pinden ud.

Strik ryggen færdig som forstykket.

Strik skuldrene sammen som anvist under særlige 
teknikker.

Strik den anden skulder sammen tilsvarende.

ÆRMER
Men pind 6 mm, strikkes der masker op langs retsiden 
af ærmegabet. 

Begynd nederst i ærmegabet og strik 1 maske op i 
delingen mellem ryg og forstykke, strik herefter 25 
(25) 27 (29) masker op frem til skuldersømmen, strik 
1 maske op i selve skuldersømmen og 25 (25) 27 (29) 
masker ned langs den anden side af ærmegabet = 52 
(52) 56 (60) masker i alt.

Skift til pind 7 mm.

Strik rundt i glatstrik, til ærmet måler 29 (29) 28 
(27) cm fra ærmegabet.
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Kun str. S, M og XL
Næste omg: 2 (2) - (2) r, *2 r sm*, gentag fra * til *, til 
de sidste 2 (2) - (2) m, 2 (2) – (2) r = 28 (28) - (32) m.

Kun str. L
Næste omg: 2 r sm, 2 r sm, *2 r sm, 1 r, 2 r sm*, 
gentag fra * til *, til de sidste 7 m, 2 r sm, 2 r sm, 1 r, 
2 r sm = 32 m.

Alle str
Skift til pind 6 mm.

Fortsæt i rib (2 r, 2 vr), til ribkanten måler 18 cm, vær 
opmærksom på, at ribkanten måles mest korrekt, ved at 
trække ribkanten over håndledet, så den spændes ud i 
bredden.

Luk løst af som maskerne viser.

Strik det andet ærme tilsvarende.

MONTERING
Hæft ender.
Vask blusen ifølge anvisningerne på banderolerne og 
lad den liggetørre på et håndklæde.


