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Butterfly er inspireret af den smukke, blå 
sommerfugl Morpho ssp., der har så smukke 
blå farver, at vingerne bliver brugt til smyk-
ker. Du kan fremhæve en eller flere af som-
merfuglene i mønsteret, ved at brodere på 
dem med Paia glimmergarn.
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Materialer til strik
Bundfv: 150 (150) 200 (200) 200 g Pernilla fra Filco-
lana i fv. 977 (Marzipan melange)
Mønsterfv: 50 (50) 50 (50) 50 g Pernilla fra Filcolana i 
fv. 812 (Granite melange)
Rundpind 3 mm og 3,5 mm, 40 eller 60 cm  
Strømpepinde 3 mm og 3,5 mm
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd

Materialer til broderi
En rest Paia fra Filcolana i fv. 709 (Rose Shimmer)
Stramajnål

Størrelser
4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl) 12 
år/152 cl

Mål
Passer til brystvidde: 58-62 (62-68) 68-76 (76-84) 
84-90 cm
Overvidde: 64 (70) 78 (86) 92 cm
Hel længde: 44 (46) 48 (50) 52 cm
Længde under ærme: 22 (23) 25 (26) 28 cm
Ærmelængde: 26 (28) 30 (32) 36 cm

Strikkefasthed
23 m og 31 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10 
cm
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Særlige forkortelser 
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på p og 
strik den r.
indt (indtagning): strik 2 m r sammen.
dr indt (drejet indtagning): tag 1 m vrang løst af, 1 r, 
træk den løse maske over den strikkede.
dr r (drejet ret): Strik ret i bagerste maskeløkke.

Særlige teknikker
Vendemasker (German Short Rows): Strik til det sted 
hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. m vr 
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 dob-
beltmaske”. Strik videre. På næste pind strikkes den 
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang som 
arb viser).
Raglan-udtag: Udtagningerne er på hver anden p og 
ligger på hver side af raglanudtagningens midterste 
retmaske og danner et smukt hulmønster således: 
Udt, strik r til markør, 1 udt, flyt markør, 1 r (rag-
lanm), flyt markør*, gentag fra * til * omg rundt. (8 
m udt i alt pr. omg). 

Arbejdsgang
Blusen strikke oppefra og ned. Når bærestykket er 
den ønskede længde deles til krop og ærmer. Masker-
ne til ærmerne sættes på en tråd. Kroppen strikkes 
færdig. Ærmerne strikkes efterfølgende. 

Læs inden du begynder
Ønsker du at forlænge ærmer eller kroppen på blu-
sen, kan du enten tilføje en ekstra række med som-
merfugle, eller strikke ekstra omg. i bundfv. inden du 
afslutter med ribkant.

Bærestykke
Slå 80 (86) 96 (106) 106 m op på p 3 mm med 
bundfv. 

Strik 4 omg glatstrik (rullekant). Strik derefter 8 omg 
rib (1 dr r, 1 vr) og herefter 1 omg vr.
Skift til p 3,5 mm.

Fordel maskerne på følgende måde: Strik 26 (29) 
34 (36) 38 r (ryg), sæt markør, 1 r (raglanm), sæt 
markør, 11 (11) 11 (14) 12 r (ærme), sæt markør, 1 r 
(raglanm), sæt markør, 28 (31) 36 (38) 40 r (forstyk-
ke), sæt markør, 1 r (raglanm), sæt markør, 11 (11) 
11 (14) 12 r (ærme), sæt markør, 1 r. (raglanm), sæt 
markør (omg’s begyndelse). 

Forhøj nu nakken ved at strikke vendepinde for en 
bedre pasform således:
1. vendepind (retsiden): Strik 19 (21) 24 (25) 26 r, 
vend.
2. vendepind (vrangsiden): Strik 12 (13) 14 (14) 14 
vr, vend.
3. vendepind: Strik r til 6 m efter sidste vending på 
retsiden, vend.
4. vendepind: Strik vr til 6 m efter sidste vending på 
vrangsiden, vend.
5. vendepind: Strik r til 6 m efter sidste vending på 
retsiden, men der samtidig strikkes raglan-udtagnin-
ger ved begge maskemarkører (se øverst i opskrif-
ten), vend.
6. vendepind: Strik vr til 6 m efter sidste vending på 
vrangsiden, vend.
Sidste pind: Strik r til omg’s begyndelse = 84 (90) 
100 (110) 110 m.

Mønsterfv.

Bundfv.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diagram



Butterfly Side 3

www.filcolana.dk Filcolana

Strik rundt og fortsæt med raglan udtagninger på 
hver anden omg i alt 21 (24) 25 (26) 30 gange. 
Slut af med 4 (4) 4 (4) 8 omg retstrik.
Du har nu 252 (282) 300 (318) 350 m på pinden.
Sæt ærmemaskerne + de 4 raglanm (2 pr. ærme) på 
to maskeholdere og lad dem hvile.
Saml maskerne fra forstykke og ryg og slå samtidig 3 
(3) 5 (10) 9 nye m op under hvert ærme.
Der er nu 144 (162) 180 (198) 216 m på pinden til 
kroppen.

Krop
Strik nu rundt i glatstrik over kroppens m og sæt 
samtidig en markør i midten af de nye m der blev 
slået op under hvert ærme.
Strik 2 omg r i bundfv. og strik herefter sommerfugle-
diagrammet.
Gentag diagrammet 5 (5) 6 (6) 6 gange i højden.

Antallet af rækker med sommerfugle afhænger af den 
ønskede længde på trøjen (se evt. anslået længde 
under ærmet øverst i opskriften). Sommerfuglemøn-
steret måler ca. 3,3 cm i højden.
 Længden på trøjen, kan også justeres ved at strikke 
flere omg i bundfv. inden ribkanten.

Slut af med 3 (4) 4 (3) 6 omg glatstrik. 

Skift til p 3 mm og strik 1 omg vr, strik herefter 8 (8) 
10 (10) 10 omg rib (1 dr r, 1 vr). 
 Strik derefter 4 omg r. Luk alle m af.

Ærmer
Sæt maskerne til ærmet på strømpep 3,5 mm (eller 
strik evt. med Magic Loop-teknik). 
Strik 2 (2) 4 (8) 6 m op under ærmet i de opslåede 
m på kroppen. Der er nu 58 (64) 68 (78) 82 m på 
pinden.  
Strik 2 omg i bundfv.
Kun str. (6) 8 år: Tag 1 m ind midt under ærmet, 
således du har 63 (67) m på pinden.
Sæt en markør i midten af de nye m under ærmet. 
De 2 (0) 2 (3) 1 m på hver side af disse m strikkes i 
bundfv. indtil de evt. tages ind. dvs. de ikke indgår i 
sommerfuglemønstret.

Følg herefter sommerfuglediagram. Diagrammet gen-
tages i alt 6 (6) 7 (7) 8 gange i højden.
Samtidig laves der indtagninger på hver 8. omg i alt 6 
(7) 7 (8) 8 gange således:  1 r, 1 dr indt, strik til 3 m 
før markør, 1 indt, 1 r.
Du har nu 46 (49) 53 (62) 66 m på pinden.

Strik 3 (4) 4 (3) 6 omg glatstrik. 
Tag herefter ind til 46 (48) 52 (62) 66 m.

Skift til p 3 mm og strik 1 omg vr og derefter 8 (8) 10 
(10) 10 omg rib (1 dr r, 1 vr).
Strik derefter 4 omg r. Luk alle m af.

Strik det andet ærme magen til.

Montering
Hæft alle ender. Vask trøjen efter vaskeanvisningerne 
på garnet, centrifuger let og lad trøjen tørre liggende.

Broderi
Broder over en af de fine sommerfugle på kroppen i 
Paia glimmergarn med maskesting.


