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Materialer

Størrelser

Mål

Strikkefasthed

Særlige forkortelser
Udt (udtagning):

O-indt (overtræksindtagning):

Arbejdsgang

Ærme:

150 (150) 200 (250) g Merci fra Filcolana i farve lys 
blå
Pinde 2½ og 3 mm
Rundpind 2 ½ og 3 mm, 60 cm og 3 mm 40 cm (til 
halskant)
Maskemarkører eller kontrastfarvet garn

92 cl/ 2 år (110 cl/ 4 år )122 cl/ 6 år (134 cl/8 år) 

Passer til brystvidde: 54 (57) 60 (64) cm
Overvidde: 64 (67) 70 (74) cm
Ærmelængde: 26 (32) 35 (40) cm (NB: de er ekstra 
lange grundet ribben!)
Hel længde:) 36 (40) 45 (48) cm
 

27 m og 37 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.
 

 Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).

 1 r løs af, 1 r, træk 
den løse m over den netop strikkede.

Den øverste del strikkes fra ærme til ærme, - delt 
midt på ved halshullet. Derefter strikkes masker  op 
langs den midterste del af dette stykke, og kroppen 
strikkes oppefra og ned. Dermed kan blusens længde 
meget let kan ændres efter ønske.

Slå 36 (40) 40 (42) m op på p 2½ mm og strik frem 
og tilbage i rib, 2 r, 2 vr således (1.p  = vrangsiden)
Str. 2 år: 1 r, (2 vr, 2 r) x 8, slut med 2 vr, 1 r. 
Str. 4 år: 1 vr, (2 r, 2 r) x 9, slut med 2 r, 1vr.
Str. 6 år: Som str. 4 år.
Str. 8 år: 2 vr,(2 r, 2 vr) x 10.

Strik i alt 7(7) 9 (9) p rib, r over r og vr over vr. 

Drengenes superbluse. Så lækker at pigerne 
vil snuppe den!
Blusen er den strikket i den dejligste 
garnblanding af uld og bomuld. Det er lunt 
uden at kradse, kan vaskes i maskine og er 
meget fleksibelt. (Og så er den lidt sjov at 
strikke!
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Skift til p 3 mm og strik nu ribmønster således (1. p 
= retsidenvrangsiden):
Str. 2 år: 1 vr, (2 r, 6 vr) x 4, slut med 2 r, 1 vr.
Str. 4 år: 3 vr, (2 r, 6 vr) x 4, slut med 2 r, 3 vr.
Str. 6 år: Som str. 4 år.
Str. 8 år: 4 vr, (2 r, 6 vr) x 4, slut med 2 r, 4 vr

Fortsæt som m viser (NB: de midterste 2 m er r på 
retsiden af arbejdet). Tag på næste retsidep 1 m ud i 
hver side af arbejdet inden for den yderste m. Gentag 
udtagningen på hver 6. p på str. 2 og 4 år og skiftevis 
på hver 4. og 6. pind på str. 6 og 8 år,-  i alt 17 (19) 
24 (28) gange (= 68 (78) 88 (98) m). Maskerne 
strikkes i ribmønster efterhånden.
Når ærmet måler 26 (32) 35 (40) cm, sættes et 
mærke og der slås 0 (3) 6 (9) op i hver side (= 70 
(84) 100 (116) m.
 (NB: 1. retsidepind  begynder med 1 vr, 2 r og 
slutter med 2 r, 1 vr).

Strik nu lige op, til arbejdet fra mærket måler 9 (10) 
10,5) 11) cm( = skulderstykket). Nu deles arbejdet til 
hals ved at lukke de to midterste m af, og forstykke 
og ryg strikkes hver for sig.

 Luk i halssiden for 1 m på hver 2. p 4 (4) 5 (5) 
gange. Strik 10 (10,5) 11 (11,5) cm lige op og slå 
derefter 1 m op i halssiden på hver 2. p i alt 4 (4) 5 
(5) gange. Lad m hvile og strik forstykket.

 Luk i halssiden for 4 (4) 5 (5) masker og 
derefter yderligere for 1 m på hver 2. p 4 (4) 5 (5) 
gange. Strik 10 (10,5) 11 (11,5) cm lige op og slå 
derefter 1 m op i halssiden på hver 2. p 4 (4) 5 (5) 
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gange og derefter 4 (4) 5 (5) m. Saml nu ryg og 
forstykke, idet der slås 2 m op mellem dem. (= 70 
(84)100 (116) m)

Strik 10 (10,5) 11 (11,5) cm lige op (= 
skulderstykket). Luk derefter for 0 (3) 6 (9) m i hver 
side (= 70 (78) 88 (98) m). Sæt et mærke i hver 
side.

 Strik nu det andet ærme som det første, men 
”modsat”: Strik samme antal pinde lige op som på 
første ærme og tag derefter ind i hver side af ærmet 
inden for den yderste maske på hver 6. p (str. 2 og  4 
år) / og skiftevis hver 4 og 6. p (str. 6 og 8 år), til der 
er 36 (40) 40 (42) tilbage. Skift til p 2½ og rib, 2 r, 2 
vr som i starten af det andet ærme og strik i alt 7 (7) 
9 (9) p rib. Luk af i rib uden at stramme.

 Strik nu 86 (90) 94 (100) m op med rundp 
3 mm (60 cm) mellem mærkerne henholdsvis for og 
bag (= 172 (180) 188 (200) m) lige inden for den 
yderste m. (Det svarer ca. til 3 m for hver 4 p). Strik 
20 (21) 23 (24) cm glat lige op. Skift til p 2½ mm og 
rib, 2 r, 2 vr og strik 3 (3) 4 (4) cm. Luk af i rib uden 
at stramme.

 Slå 28 (28) 34 (34) m op på p 3 mm og 
strik ribmønster (2 r, 6 vr) idet der strikkes 2 r + 1 
kantm i hver side.
Strik lige op, til lommen måler 8 (8) 9 (9) cm og luk 
af i ribmønster.

 Med lille rundp 3 mm strikkes m op i 
halsudskæringen således: Strik 1 m op for hver m der 
er lukket af /slået op og 3 m for hver 4 p over det lige 
stykke i  halsen både for og bag.
Strik  6 (6) 7 (7) omg rundt i glat. Luk af og lad 
kanten rulle om til retten.
 

Hæft ender og sy ærmesømmene sammen fra retten 
med madrassting. Sy lommen på venstre side af 
forstykket lige under ærmestykket eller lige over 
ribkanten for neden (se billedet). 
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.

Ærme:

Kroppen:

Lomme:

Halskant:

Montering
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