
Begonia - en skøn sommerbluse

Design: Hanna Maciejewska

www.filcolana.dk Filcolana

I Begonia har designeren leget med kombina-
tionen af vores glimmergarn Paia og den mere 
matte blanding af bomuld og uld i Merci. Disse 
to strikket sammen i det fine bølgemønster 
giver en lettere oversized sommerbluse med 
et kærligt blik tilbage på 80’erne. 
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Materialer
Farve 1: 150 (150) 200 (200) 200 (250) 250 (250)
250 (300) g Merci af Filcolana i farve 1636 (Papaya)
Farve 2: 75 (75) 100 (100) 125 (125) 125 (150) 150
(150) g Paia by Filcolana i farve 704 (Peach Shimmer) 
4 mm og 4,5 mm rundpind, 60 og 100 cm
4 mm og 4,5 mm strømpepinde
2 maskemarkører
Maskeholdere

Størrelser
XXS (XS) S (S1) M (M1) L (XL) 2XL (3XL)

Mål
Passer til brystvidde: 81 (86) 91 (96) 101 (112) 122 
(132) 142 (152) cm
Overvidde: 105 (110) 116 (120) 126 (138) 148 (159) 
168 (179) cm
Hel længde: 52 (52) 59 (59) 65 (65) 65 (65) 65 (65) 
cm
Blusen er designet til at have 24 - 27 cm mervidde, 
dvs. til at være 24 - 27 cm større end din brystvidde.

Strikkefasthed
21 m x 28 p i glatstrik med en tråd af hver kvalitet 
holdt sammen på en 4,5 mm rundpind efter vask og 
blokning = 10 x 10 cm.
Særlige teknikker
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Vendepinde (German Short Rows) -
Fra retsiden: Strik r til det sted hvor der skal vendes. 
Vend arbejdet til vrangsiden og tag 1. maske vrang 
løst af med garnet foran masken (mod dig selv). Før 
garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller 
væk fra dig selv) og træk i garnet så der opstår ”en 
dobbeltmaske” (også kaldet vendemasken). Strik de 
første par m lidt stramt. 
Fra vrangsiden: Strik vr til det sted hvor der skal 
vendes. Vend arbejdet til retsiden, før garnet mel-
lem pindene til retsiden og tag 1. maske vrang løst af 
med garnet foran masken (mod dig selv). Før garnet 
over højre pind og ned bag arbejdet (eller væk fra dig 
selv) og træk i garnet så der opstår ”en dobbeltma-
ske” (også kaldet vendemasken). Strik de første par 
m lidt stramt. 
Strik „dobbeltmasken”: Når den dobbelte maske 
strikkes, strikkes den som én maske, dvs. begge ben 
strikkes sammen (ret eller vrang).

Arbejdsgang
Blusen strikkes oppefra og ned. Først strikkes ryggen 
og forstykket hver for sig til bunden af ærmegabet. 
Derefter samles delene og kroppen strikkes rundt. 
Halskanten formes med vendepinde. 

Ryg bærestykke
Slå 109 (114) 120 (123) 129 (139) 150 (159) 169 
(178) m op på p 4,5 mm med et midlertidigt opslag 
og strik med en tråd af farve 1 og en tråd af farve 2 
holdt sammen. 

Startp (vrangsiden): Strik 35 (36) 37 (37) 38 (40) 
44 (47) 50 (54) r, sæt en markør, strik 39 (42) 46 
(49) 53 (59) 62 (65) 69 (70) r, sæt en markør, strik r 
pinden ud.

Vendepinde
Strik nu vendepinde for at forme halsen således:
1. vendep (retsiden): Strik r til markør, flyt markør 
over, 1 r, vend.
2., 4., 6., 8. og 10. vendep (vrangsiden): 1 ven-
dem, strik vr pinden ud.
3. vendep: Strik r til 2 m efter vendem, vend.
5. og 7. vendep: Strik r til 3 m efter vendem, vend.
9. vendep: Strik r til 5 m efter vendem, vend.
11. vendep: Strik r p inden ud.
12. vendep: Strik vr til markør, flyt markør over, 1 
vr, vend.
13., 15., 17., 19. og 21. vendep: 1 vendem, strik r 
pinden ud.
14. vendep: Strik vr til 2 m efter vendem, vend.
16. og 18. vendep: Strik vr til 3 m efter vendem, 
vend.
20. vendep: Strik vr til 5 m efter vendem, vend.
22. vendep: Strik vr p inden ud.

Fortsæt således:
1. p (retsiden): Strik r.
2. p (vrangsiden): Strik vr.
Strik 1. og 2. p yderligere 0 (0) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 

(2) gange.

Næste 5 p: Strik r.
Næste p: Strik vr.
Næste 2 p: Strik r.

Første glimmerkile
Strik kile løst med en tråd farve 2 således:
1. vendep (retsiden): Strik 23 (24) 26 (27) 28 (30) 
32 (34) 36 (38) r, vend.
2., 4., 6., 8. og 10. vendep (vrangsiden): 1 ven-
dem, strik vr pinden ud.
3. og 5. vendep: Strik r til 3 m efter vendem, vend.
7. vendep: Strik r til 4 m efter vendem, vend.
9. vendep: Strik r til 8 m efter vendem, vend.
11. vendep: Strik r p inden ud.

12. vendep (vrangsiden): Strik 23 (24) 26 (27) 28 
(30) 32 (34) 36 (38) vr, vend.
13., 15., 17., 19. og 21. vendep (retsiden): 1 
vendem, strik r pinden ud.
14. og 16. vendep: Strik vr til 3 m efter vendem, 
vend.
18. vendep: Strik vr til 4 m efter vendem, vend.
20. vendep: Strik vr til 8 m efter vendem, vend.
22. vendep: Strik vr p inden ud.

Første glatstrikkede sektion
Begynd med en p fra retsiden og strik med 1 tråd af 
farve 1 og en tråd af farve 2 holdt sammen således:
1. – 3. p: Strik r.

Særlige teknik: Midlertidig opslagning
Hækl en luftmaskekæde med et kontrastfarvet 
garn (der senere bliver fjernet). Kæden skal have 
5-10 luftmasker mere end du skal slå op.
Strik nu, med det garn du skal bruge i arbejdet, 
masker op således: Strik 1 m op i det tredje ben 
i hver luftmaske (altså i den lille ”perle” der er 
”bag” på luftmaskerne). Strik så mange masker 
op, som du skal bruge i følge opskriften.
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4. p: Strik vr.
Næste 5 p: Strik r.
Næste p: Strik vr.

Strik nu 6 (8) 10 (10) 12 (12) 12 (12) 12 (12) p glat-
strik. Arbejdet måler nu ca. 16 (16) 17 (17) 18 (18) 
18 (18) 18 (18) cm fra opslagningskanten.

Bryd begge garner og flyt m til en maskeholder.

Forstykke bærestykke
Pil forsigtigt den midlertidige opslagning op og sæt 
maskerne på en p 4,5 mm. 
Strik med en tråd farve 1 og en tråd farve 2 holdt 
sammen og begynd med en pind fra vrangsiden. 

Startp (vrangsiden): Strik 35 (36) 37 (37) 38 
(40) 44 (47) 50 (54) r, sæt en markør, sæt de næste 
39 (42) 46 (49) 53 (59) 62 (65) 69 (70) sm på en 
maskeholder (halskant ryg), slå 39 (42) 46 (49) 53 
(59) 62 (65) 69 (70) m op med et midlertidigt opslag 
(halskant forstykke), strik r pinden ud.
Der er 109 (114) 120 (123) 129 (139) 150 (159) 169 
(178) m på pinden.

Strik som ryg bærestykke, men bryd ikke garnet.

Krop
Flyt ryggens m fra maskeholderen til en ekstra strik-
kepind. 

Start-omg: Strik r over forstykket, slå 1 (1) 1 (2) 2 
(3) 3 (4) 4 (5) nye m op i forlængelse af forstykkets 
m, sæt en markør, slå yderligere 1 (1) 1 (2) 2 (3) 3 
(4) 4 (5) m op, strik r over ryggens m, slå 1 (1) 1 (2) 
2 (3) 3 (4) 4 (5) nye m op i forlængelse af ryggens 
m, sæt en markør, slå yderligere 1 (1) 1 (2) 2 (3) 3 
(4) 4 (5) m op til ærmegab, strik r til markør – denne 
markerer omg’s begyndelse. 
Der er nu i alt 222 (232) 244 (254) 266 (290) 312 

(334) 354 (376) m på pinden.

1. omg: Strik r. 

Strik 5 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) omg glatstrik.

Næste omg 1: Strik vr.
Næste omg 2: Strik r.
Næste omg 3: Strik vr.
Næste omg 4 – 6: Strik r.
Næste omg 7: Strik vr.

Anden glimmerkile
Strik kile løst med en tråd farve 2 således:
1. vendep (retsiden): Strik r til 42 (43) 45 (47) 48 
(51) 53 (56) 58 (61) m før side-markør, vend.
2. vendep (vrangsiden): 1 vendem, strik vr til 42 
(43) 45 (47) 48 (51) 53 (56) 58 (61) m før side-mar-
kør, vend.
3. vendep: 1 vendem, strik r til 8 m efter vendem, 
vend.
4. vendep: 1 vendem, strik vr til 8 m efter vendem, 
vend.
5. vendep: 1 vendem, strik r til 4 m efter vendem, 
vend.
6. vendep: 1 vendem, strik vr til 4 m efter vendem, 
vend.
7. vendep: 1 vendem, strik r til 3 m efter vendem, 
vend.
8. vendep: 1 vendem, strik vr til 3 m efter vendem, 
vend.
9. vendep: Strik som 7. vendep.
10. vendep: Strik som 8. vendep.
11. vendep: Lav ikke vendem, slå om, strik r til side-
markør, flyt markør over, strik r til 42 (43) 45 (47) 48 
(51) 53 (56) 58 (61) m før næste side-markør, vend.
12. vendep: 1 vendem, strik vr til 42 (43) 45 (47) 
48 (51) 53 (56) 58 (61) m før side-markør, vend.
13. vendep: 1 vendem, strik r til 8 m efter vendem, 
vend.
14. vendep: 1 vendem, strik vr til 8 m efter vendem, 
vend.
15. vendep: 1 vendem, strik r til 4 m efter vendem, 
vend.
16. vendep: 1 vendem, strik vr til 4 m efter vendem, 
vend.
17. vendep: 1 vendem, strik r til 3 m efter vendem, 
vend.
18. vendep: 1 vendem, strik vr til 3 m efter vendem, 
vend.
19. vendep: Strik som 17. vendep.
20. vendep: Strik som 18. vendep.
21. vendep: Lav ikke vendem, slå om, strik r pinden 
ud.

Fortsæt således:
Næste omg: *Strik r til 1 m før omslag, strik næste 
m r sm med omslag, strik r til side-markør, gentag fra 
* endnu en gang.

Anden glatstrikkede sektion

forstykke

ryg

højre

skulder

venstre

skulder

halskant forstykke 
- midlertidige opslagning

halskant ryg
- m på maskeholder

Bærestykke
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Strik med 1 tråd af farve 1 og en tråd af farve 2 såle-
des:
1. omg: Strik r.
2. omg: Strik vr.
3. – 5. omg: Strik r.
6. omg: Strik vr.
7. omg: Strik r.
8. omg: Strik vr.

Strik 13 (13) 15 (15) 17 (17) 17 (17) 17 (17) omg 
glatstrik.

Næste omg 1: Strik vr.
Næste omg 2: Strik r.
Næste omg 3: Strik vr.
Næste omg 4 – 6: Strik r.
Næste omg 7: Strik vr.

Tredje glimmerkile
Strik kile løst med en tråd farve 2 således:
1. vendep (retsiden): Strik 24 (25) 27 (28) 29 (31) 
33 (35) 37 (39) r, vend.
2. vendep (vrangsiden): 1 vendem, strik vr til side-
markør, flyt markør over, strik 24 (25) 27 (28) 29 
(31) 33 (35) 37 (39) vr, vend.
3. vendep: 1 vendem, strik r til 3 m efter vendem, 
vend.
4. vendep: 1 vendem, strik vr til 3 m efter vendem, 
vend.
5. vendep: Strik som 3. vendep.
6. vendep: Strik som 4. vendep.
7. vendep: 1 vendem, strik r til 4 m efter vendem, 
vend.
8. vendep: 1 vendem, strik vr til 4 m efter vendem, 
vend.
9. vendep: 1 vendem, strik r til 8 m efter vendem, 
vend.
10. vendep: 1 vendem, strik vr til 8 m efter vendem, 
vend.
11. vendep: Lav ikke vendem, slå om, strik r til side-
markør, flyt markør over, strik r til næste side-markør, 
flyt markør over, strik 24 (25) 27 (28) 29 (31) 33 
(35) 37 (39) r, vend.
12. – 20. vendep: Strik som 2. – 10. vendep.
21. vendep: Lav ikke vendem, slå om, strik r til mar-
køren, flyt markøren over, strik r til 1 m før omslag, 
strik næste m r sm med omslag, strik r omg ud.

Næste omg: Strik r til 1 m før omslag, strik næste m 
r sm med omslag, strik r omg ud.

Tredje glatstrikkede sektion
Strik med 1 tråd af farve 1 og en tråd af farve 2 og 
strik som Anden glatstrikkede sektion.

Fjerde glimmerkile
Strik kile løst med en tråd farve 2 og strik som Anden 
glimmerkile.

Nederste kant
Strik med 1 tråd af farve 1 og en tråd af farve 2 holdt 

sammen således:
1. omg: Strik r.
2. omg: Strik vr.
3. – 5. omg: Strik r.
6. omg: Strik vr.
7. omg: Strik r.
8. omg: Strik vr.

Strik 13 (13) 15 (15) 17 (17) 17 (17) 17 (17) omg 
glatstrik.

Skift til rundp 4 mm og strik 4 omg retstrik. Begynd 
med en omg vr.

Næste omg: Strik vr omg rundt idet der samtidig ta-
ges 3 m ind jævnt fordelt over hhv. forstykke og ryg. 
Der er nu 216 (226) 238 (248) 260 (284) 306 (328) 
348 (370) m på pinden.

Strik yderligere 6 omg retstrik. Begynd med en omg r. 
Luk alle m vr af.

Ærmegabskanter 
Begynd midt i de m der blev slået op i bunden af ær-
megabet og strik m op fra retsiden med rundp 4 mm 
med 1 tråd af farve 1 og en tråd af farve 2 holdt sam-
men. Strik 32 (32) 34 (36) 38 (40) 40 (42) 46 (48) m 
op langs ærmegabskanten til ”skuldersømmen”, strik 
32 (32) 34 (36) 38 (40) 40 (42) 46 (48) m op langs 
ærmegabskanten til bunden af ærmegabet. Saml til 
en omg og sæt en markør for omg’s begyndelse. Der 
skal strikkes ca. 2 m op for hver 3 p bortset fra de 
opslåede m i bunden af ærmegabet, hvor der strikkes 
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1 m op i hver m.
Der er i alt 64 (64) 68 (72) 76 (80) 80 (84) 92 (96) 
m på pinden.

Bemærk: Der angives et specifikt antal m ovenfor, 
men det er ikke så vigtigt om der er præcis dette 
antal eller lidt færre eller flere.

1. omg: Strik vr.
2. omg: Strik r.

Strik 1. og 2. omg endnu en gang. Luk alle m vr af.

Strik den anden ærmegabskant på samme måde.

Halskant
Strik med 1 tråd af farve 1 og en tråd af farve 2 holdt 
sammen. Sæt ryggens m fra maskeholderen tilbage 
på en rundp 4 mm. Pil forsigtigt den midlertidige op-
slagning op og sæt maskerne til halskantens forstyk-
ke på samme pind. Saml til en omg og strik rundt.

Der er i alt 78 (84) 92 (98) 106 (118) 124 (130) 138 
(140) m på pinden.

Begynd ved højre ”skuldersøm” og strik således:
1. omg: Strik vr.
2. omg: Strik r.

Strik 1. og 2. omg endnu en gang. Luk alle m vr af.

Montering
Hæft alle ender og vask og blok den færdige top.

105 (110) 116 (120) 126(138) 148 (159) 168 (179) cm

18 (20) 22 (23) 25(28) 29(31) 32 (33) cm

16 (17) 17 (17) 18(19) 21(22) 24 (25) cm

30 (30) 32 (34) 36
(38) 38 (40) 43 (45) cm

36 (36) 42 (42) 47
(47) 47(47) 47 (47) cm


