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Ildslugeren er en af de modigste artister i cirkus. Ild er farligt, ild kan skræmme og ild kan
være altødelæggende, men den modige ildsluger har i århundreder underholdt sit publikum
med at tæmme og sluge de store flammer.
STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL
MÅL
Passer til brystvidde: 80-90 (90-98) 98-106
(106-116) 116-122 cm
Overvidde: 96 (104) 113 (122) 129 cm
Hel længde (målt midt bag): ca. 54 (57) 61 (63) 63 cm
Længde målt under ærmet: 29 (31) 33 (35) 35 cm
Ærmelængde: 44 (44) 46 (46) 46 cm.
STRIKKEFASTHED
22 masker og 33 pinde i ensfarvet glatstrik på
pind 3,5 mm = 10 x 10 cm
Pindetykkelsen er kun vejledende. Rammer du bredden, men ikke højden, kan det hjælpe at skifte pindemateriale, f.eks. fra metal til træ eller omvendt.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at skifte pinde når
du strikker med flere farver, i forhold til når du strikker
med kun 1 farve. Mål din strikkefasthed løbende
igennem arbejdet, så du eventuelt kan justere pindestørrelse når du skifter imellem teknikkerne.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
Bundfarve:
150 (200) 200 (200) 250 g Saga fv. 977 (Marzipan)
og 125 (150) 150 (175) 175 g Alva fv. 101 (Natural
White)
Mønsterfarve:
50 g (til alle str.) Saga fv. 277 (Cayenne) og
25 (25) 50 (50) 50 g Tilia fv. 362 (Autumn Leaves)
Hver farve strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt
sammen.
Rundpind 3 mm, 80 cm
Rundpind 3,5 mm 40 og 80-100 cm
Strømpepinde 3 og 3,5 mm til ærmer
(Strømpepinde og kort rundpind kan udelades, hvis der
strikkes magic loop på lang rundpind).
Maskemarkører eller tråd i kontrastfarve
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER
v-udt (venstrevendt udtagning)
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft
lænken op på pinden og strik den drejet ret.
h-udt (højrevendt udtagning)
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft lænken op på pinden og strik den ret.
indtagning
Strik 2 masker ret sammen.
SÆRLIGE TEKNIKKER
Vendemaske
Tag 1. maske vrang løs af med garnet foran masken
(mod dig selv), Før garnet over højre pind og ned bag
arbejdet (væk fra dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en dobbeltmaske”. Strik videre ifølge opskriftens
anvisninger. Når der strikkes henover dobbeltmasken,
strikkes denne som én maske.
Denne teknik kaldes German Short Rows.

Arbejdsgang
Blusen strikkes oppefra og ned, hver farve strikkes med
1 tråd af hver kvalitet holdt sammen.
Der begyndes med vendepinde i nakken, hvorefter
resten af bærestykket strikkes ifølge diagram.
Herefter strikkes der raglanudtagninger og arbejdet
deles til krop og ærmer og delene strikkes færdige hver
for sig.
Kroppen strikkes til den ønskede længde og lukkes af
med Italiensk aflukning.
Herefter strikkes ærmerne til den ønskede længde og
afsluttes med diagram og ribkant.
Til sidst strikkes der masker op i halskanten og der
afsluttes med en I-cordkant.

Italiensk aflukning
Bryd garnet med en længde, der er ca 3 gange ribkantens omkreds, og luk af med italiensk aflukning således:
Tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle
strikkes vr, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud
på forsiden.
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på
bagsiden.
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret
og tag m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre,
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr
og tag m af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang)maske tilbage på
venstre p.
Afslutning:
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre,
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.
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Opskrift
BÆRESTYKKE
Slå 102 (108) 114 (120) 120 masker op på
pind 3,5 mm med bundfarven.
Saml omgangen og indsæt en markør for omgangens
begyndelse (midt bag).
Kun str. S (M) L (XL)
Strik 2 omgange ret.
Kun str. XXL
Strik 2 omgange ret og tag 6 masker ud (brug h-udt)
jævnt fordelt på den sidste af disse omgange
Alle str
Strik vendepinde frem og tilbage for at forhøje nakken
således (læs afsnittet under særlige teknikker):
1. vendepind (retsiden): Strik 7 r, vend.
2. vendepind (vrangsiden): 1 vendem, 13 vr, vend.
3. vendepind: 1 vendem, strik ret til og med
vende-masken på forrige pind, strik 8 r, vend.
4. vendepind: 1 vendemaske, strik vr til og med
vendemasken på forrige pind, strik 8 vr, vend.
Gentag 3. og 4. vendepind yderligere 3 (4) 4 (5) 5
gange, sidste vendepind strikkes fra retsiden, således:
Sidste vendepind: 1 vendemaske, strik ret til
omgangsmarkøren.
Sæt mønsterfarven til arbejdet og strik 53 omgange
ifølge diagram A.

Strik disse 2 omgange i alt 3 (5) 6 (7) 7 gange, slut
med en omgang uden udtagninger.

Bryd mønsterfarven.
Der er nu 272 (288) 304 (320) 336 masker.

KROP
*Strik ret til næste markør, fjern markøren og sæt
alle ærmemasker frem til næste markør på en maskeholder, slå 6 (6) 7 (7) 8 masker op (del de 2 tråde og
lav opslaget som et almindeligt krydsopslag), indsæt
en sidemarkør, slå yderligere 6 (6) 7 (7) 8 masker op,
fjern markøren*, gentag fra * til * 1 gang.
Der er nu 216 (240) 260 (280) 296 masker på
kroppen.

På næste omgang indsættes markører til raglanmasker,
således:
Næste omg: Fjern omgangsmarkøren, strik 45 (49)
52 (56) 59 r (højre side af ryg), indsæt markør,strik
46 (46) 48 (48) 50 m (højre ærme) indsæt markør,
strik 90 (98) 104 (112) 118 m (forstykke) indsæt
markør,strik 46 (46) 48 (48) 50 m (venstre ærme),
indsæt omgangsmarkøren, strik 45 (49) 52 (56) 59 m
(venstre side af ryg).
Nu strikkes raglanudtagninger, således:
Næste omg (udtagningsomg): Strik ret til omgangsmarkøren, flyt markør til højre pind, * 1 r, 1 v-udt,
strik ret til 1 m før næste markør, 1 h-udt, 1 r, flyt
markør til højre pind*, gentag fra * til * omgangen ud.
Næste omg: Strik ret omgangen ud.
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Omgangen begynder nu ved sidemarkøren under
venstre ærme.
Strik glatstrik, til arbejdet måler 24 (26) 28 (30)
30 cm fra ærmegabet.
Skift til rundpind 3 mm og strik 5 cm rib (1 r, 1 vr).
Luk af med Italiensk aflukning (se særlige teknikker).
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ÆRMER
Sæt ærmets 52 (56) 60 (62) 64 masker tilbage på
pind 3,5 mm.
Sæt bundfarven til retsiden af ærmegabet og strik 6 (6)
7 (7) 8 masker op fra midten af ærmegabet og frem
til de hvilende masker, strik maskerne på pinden ret
og strik efterfølgende 6 (6) 7 (7) 8 masker op frem til
midten af ærmegabet, indsæt en markør = 64 (68) 74
(76) 80 masker.
Strik glatstrik, til ærmet måler 30 (30) 32 (32) 32 cm
fra ærmegabet.
Kun str. M, L og XL
Næste omg: Strik ret og tag samtidig (4) 2 (4) masker
ind jævnt fordelt over omgangen = (64) 72 (72) m.
Alle str
Strik 23 omgange ifølge diagram B = 56 (56) 63 (63)
70 masker.
Skift til pind 3 mm.
Kun str L og XL
Næste omg: Strik rib (1 r, 1 vr) og tag samtidig 1 m ind
= 62 (62) masker.
Alle str
Strik 5 cm rib (1 r, 1 vr).
Luk af med Italiensk aflukning som på kroppen.

DIAGRAM
Diagram A - Bærestykke
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HALSKANT
Strik 102 (108) 114 (120) 120 masker op langs
halsåbningen på pind 3 mm med bundfarven, begynd
midt bag.
Luk herefter maskerne af med I-cord kant, således:
Slå 4 masker op på højre pind, i forlængelse af de
opstrikkede masker, *flyt de 4 masker fra højre pind
til venstre pind, hold garnet godt til og strik 3 r, strik de
2 næste masker drejet ret sammen*, gentag fra * til *,
til der er 4 masker tilbage. Luk disse ret af.
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MONTERING
Sy I-cordkanten sammen med maskesting.
Hæft alle ender.

6

Vask blusen ifølge anvisning på banderolerne og lad
den tørre liggende fladt på et håndklæde.
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Diagram B - Ærme
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Bundfarve
Mønsterfarve
Udtagning (v-udt)
Strik disse 2 m ret sm
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