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Exuvia er en klassisk, stribet bluse med et 
fint grafisk udtryk strikket i lækker, blød uld. 
Modellen er både casual og elegant i sit snit, 
og kan med de mange farver i Arwetta Classic 
strikkes i et utal af forskellige farvekombina-
tioner.
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Materialer
Bundfv: 150 (150) 150 (200) 200 (250) g Arwetta 
Classic fra Filcolana i fv. 102 (Black)
Mønsterfv: 150 (150) 150 (200) 200 (200) g Arwetta 
Classic fra Filcolana i fv. 101 (Natural White)
Rundpind 3 mm, 40 cm
Rundpind 3 mm og 3,5 mm, 80 cm 
Evt. strømpepinde 3 mm til halskanten
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
XS (S) M (L) XL (XXL)

Mål
Passer til brystvidde: 75-80 (80-88) 88-96 (96-104) 
104-110 (110-120) cm
Overvidde: 100 (106) 116 (124) 132 (140) cm
Fuld længde: 52 (54) 56 (60) 64 (68) cm
Længde til ærmegab: 28 (28) 30 (32) 34 (36) cm

Strikkefasthed
25 m x 32 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10 cm

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken op mellem 2 m og strik 
den drejet ret
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Særlige teknikker
Luk af i rib: strik to masker som de viser (ret over 
ret, vr over vr), *løft den bagerste m over den for-
reste. Strik derefter den næste m fra venstre pind*, 
gentag fra * til * til du har lukket af hele vejen rundt.

Arbejdsgang
Blusen strikke nedefra og op. Kroppen strikkes rundt 
til ærmegabet. Derefter deles maskeantallet i ryg og 
forstykke, som strikkes færdigt hver for sig. Skuld-
rene strikkes sammen fra retsiden. Der afsluttes med 
ribkant i hals og ærmegab.

Læs inden du begynder
Exuvia er en løstsiddende model hvor ærmet falder 
ned over skulderne. Det er af stor vigtighed at strik-
kefastheden overholdes for at få det bedst mulige 
resultat. Modellen er strikket lige op og vil kunne 
forlænges ved at strikke ekstra omg inden arbejdet 
deles til ærmegab.

Stribemønster
Strik skiftevis 4 omg/p i bundfv. og 4 omg/p i møn-
sterfv.

Krop
Slå 252 (264) 288 (308) 328 (348) m op på p 3 mm 
med bundfv. Strik 1 p ret. Saml herefter arb til en 
omg og sæt en markør for omg’s begyndelse. 
Strik derefter rib (2 r, 2 vr), mens stribemønsteret 
samtidig påbegyndes (med 4 omg i bundfv.).
Fortsæt i rib til der i alt er strikket 8 striber.
Sæt nu en maskemarkør efter 126 (132) 144 (154) 
164 (174) m for at markere forstykke og ryg.
Skift til p 3,5 mm og fortsæt stribemønstret i glat-
strikning til arbejdet måler ca. 28 (28) 30 (32) 34 
(36) cm. Afslut med 4 omg i samme farve. 
Del arbejdet i ryg og forstykke således: *Luk 2 m af, 
strik r til markøren*, gentag fra * til * en gang mere. 
Lad nu ryggens 124 (130) 142 (152) 162 (172) m 
hvile på en maskeholder eller sæt dem på en tråd, til 
senere. 

Forstykke
Strik forstykkets 124 (130) 142 (152) 162 (172) m 
frem og tilbage i glatstrik og stribemønster, mens der 
samtidig tages ud på hver 24. p på følgende måde 
(retsiden): Strik 2 r, 1 udt, strik r til der er 2 m til-
bage på pinden, 1 udt, 2 r.
Tag ud på denne måde så længe det er muligt, af-
hængig af ærmegabets højde og antal pinde. 
Fortsæt til ærmegab måler ca. 18 (20) 20 (22) 24 
(26) cm. 
Nu lukkes der af til halsen for de midterste 16 (16) 16 
(16) 18 (18) m. Derefter strikkes hver side færdig for 
sig i stribemønster, idet der lukkes for 4 m mod hals i 
begyndelsen af pinden i alt 1 (1) 1 (1) 1 (3) gange og 
herefter for 3 m i alt 2 (2) 2 (2) 2 (0) gange. 
Strik lige op til arb måler ca. 24 (26) 26 (28) 30 (32) 
cm fra ærmegab og lad maskerne hvile.
OBS! Slut af med 2 pinde i samme farve på både for-

stykke og ryg, således at skuldersømmen kommer til 
at består at 4 rækker i sammen farve, når den bliver 
strikket sammen.
Strik den anden side af forstykket færdig på samme 
måde som den første, blot spejlvendt.

Ryg
Strik ryggen på samme måde som forstykket i glat-
strik og stribemønster og med udtagninger på hver 
24.p. Vær opmærksom på, at du skal have samme 
antal udtagninger på bærestykket som på forstykket.
Fortsæt til ærmegab måler ca. 22 (24) 24 (26) 28 
(30) cm.
Nu lukkes af til halsen for de midterste 30 (30) 30 
(32) 32 (34) m.  Derefter strikkes hver side færdig 
for sig i stribemønster, idet der lukkes for 3 (3) 3 (3) 
3 (4) m mod hals i begyndelsen af pinden én gang. 
Strik lige op til arb måler ca. 24 (26) 26 (28) 30 (32) 
cm fra ærmegab og du har strikket 2 pinde i samme 
farve som på forstykket. Læg højre forstykke og højre 
side af ryggen sammen vrangside mod vrangside og 
strik de to sæt masker sammen, mens de samtidig 
lukkes af. Luk venstre skulder af på samme måde.

Ærmekant
Strik m op fra retsiden med bundfv. på p 3 mm. Strik 
én maske op for hver pind hele vejen rundt i ærme-
gabet. Det totale maskeantal skal være deleligt med 
4.
Strik 1 omg r og strik derefter rib (2 r, 2 vr) på de 
følgende 3 omg. Følg stribemønstret og strik 16 omg 
i alt. Slut af med 4 p rib i bundfv.  Luk af med bundfv. 
i rib.
Strik den anden ærmekant magen til.

Halskant
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Strik m op rundt i halskanten med bundfv. på p 3 
mm. Maskerne strikkes op i den anden yderste maske 
for et mere jævnt resultat. Det totale maskantal skal 
være deleligt med 4. 
Sæt en maskemarkør for omg’s begyndelsen midt 
bag. 
Vend arbejdet og strik ret tilbage (dette vil synes som 
en vrangpind på retsiden). Vend igen og strik rib (2 
r, 2 vr). Strik stribemønstret på de følgende 8 omg. 
Slut herefter af med 6 p rib i bundfv. Luk af i rib med 
bundfv.

Montering
Hæft alle ender. Vask trøjen efter vaskeanvisningerne 
på garnet, centrifuger let og lad blusen tørre lig-
gende.


