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Da  franske Jean Paul Gaultier var på toppen af sin karriere, udkom han med med sin 
ikoniske sømandsbluse. Sømandsblusen har været designerens inspirationskilde til Biarritz 
og med striber i  bourgogne på en guldfarvet baggrund og fiskeskindsknapper på en mørk 
koral knapstolpe, er sømandsblusen genopstået i en 2021-udgave.  

BiarritzDesign: June Thomsen

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
MÅL
Passer til brystvidde: 80-84 (85-95) 96-106 
(107-116) 117-128 (129-138) 139-148 cm.
Overvidde: 84 (95) 106 (116) 128 (138) 148 cm
Vidde overarm: 28 (32) 32 (36) 37 (41) 44 cm.
Ærmelængde (fra halskanten): 63 (67) 67 (72) 72 
(76) 76 cm.
Hel længde: 48 (53) 53 (57) 58 (63) 63 cm.
Blusen er designet med 3-10 cm bevægelsesrum for at 
skabe et tætsiddende look. Du kan vælge at lave blusen 
mere løstsiddende ved at gå en størrelse op ift. din 
normale størrelse. 

STRIKKEFASTHED
20 m og 27 p i glatstrik på pind 5,5 mm = 10 x 10 cm. 
24 m og 34 p i ribstrik på pind 4 mm = 10 x 10 cm.
Pindestørrelsen er kun vejledende.  

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Fv. A (knapstolpe): 10 g Paia i fv. 704 
(Peach Shimmer) og
Fv. A (knapstolpe): 10 g Tilia i fv. 361 
(Madeira Rose).
Fv. B (rib og stribe): 50 (50) 50 (50) 50 (75) 75 g 
Paia i fv. 705 (Copper Shimmer) og
Fv B (rib og stribe): 50 (50) 50 (50) 50 (75) 75 g 
Tilia i fv. 213 (Fuchsia).
Fv. C (bundfv.): 75 (75) 75 (100) 100 (125) 150 g 
Paia i fv. 703 (Gold Shimmer) og
Fv. C (bundfv.): 75 (75) 100 (125) 125 (150) 175 g 
Tilia i fv. 196 (French Vanilla).
Hver farve strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt 
sammen, arbejdet igennem. 
Rundpind 4 mm og 5,5 mm, mindst 60 cm 
Strømpepinde 4 og 5,5 mm
Maskemarkører og maskeholdere
4 knapper. 



2 af 5Biarritz

Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

fm
Flyt markør fra venstre til højre pind.

indt-v
Tag 2 ret løs af, en ad gangen, flyt maskerne tilbage på 
venstre pind og strik dem drejet ret sammen.

indt-h
Strik 2 ret sammen. 

h-udt
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft lænk-
en op på pinden og strik den ret.

v-udt
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. 

3i1
Strik 1 r, slå om, 1 r i samme maske. Der tages ud i 
den samme maske på alle striberne, dvs. den midterste 
maske i udtagningen, så udtagningerne foretages lige 
over hinanden. Der tages ud på vrangsiden på de første 
4 striber og herefter fra retsiden, når trøjen samles, og 
der strikkes rundt. 

SÆRLIGE TEKNIKKER

Intarsia (farveskift)
Med første farve strikkes til det sted, hvor der skal være 
farveskift. Før den nye tråd nedenom, dernæst over 
den første tråd og tilbage, som skulle du strikke ret og 
stram begge tråde til. Fortsæt med farve 2 til det næste 
farveskift.

Undgå hak ved farveskift
Strik 1 omgang med den nye farve. 
Første m på 2. omgang strikkes i masken under, dvs. 
tag højre ben i masken, der ligger under den nye farve, 
op på venstre pind, og strik den ’gamle’ og den nye 
farves masker sammen.

Arbejdsgang
Biarritz strikkes oppefra og ned. 

Først strikkes en glatstrikket halsudskæring med 
kontrastfarvet knapstolpe i hver side. 

Der strikkes frem og tilbage på rundpinden, til 
knapstolperne er færdigstrikkede, herefter samles 
arbejdet, og der fortsættes rundt til arbejdet deles til 
krop og ærmer, og delene strikkes færdig hver for sig.

Knapperne sys på knapstolpen som dekoration. 
Knapperne er snydeknapper, der er ikke knaphuller i 
knapstolpen. 
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Opskrift
BÆRESTYKKE
For ikke at sidde med store garnbundter med lange 
snore er det en god ide at vinde to mindre dunter op i 
farve A. De to dunter skal kun bruges til at lave en smal 
knapstolpe i hver side af arbejdet, på 6 masker i 
bredden og 20 cm i højden.

Opslagspind (retsiden): Slå 6 m op på 5,5 mm 
rundpind med fv. A, skift til fv. B og slå 103 m op, skift 
til fv. A og slå 6 m op = 115 m i alt.
Farveskiftene hænger endnu ikke sammen. De bliver 
snoet sammen med intarsia-teknik på næste pind. 

Skift til 4 mm rundpind. 

1. p (vrangsiden): Strik 6 vr med fv. A, skift til fv. B, 
foretag farveskiftet som beskrevet under intarsia, og 
strik 103 vr, skift til fv. A og strik 6 vr. 

2. p: Strik 6 r, skift til fv. B og strik 103 r, skift til fv. A 
og strik 6 r.

Gentag 1. og 2. pind, til arbejdet måler 4 cm, slut med 
en pind fra vrangsiden.

Skift til 5,5 mm rundpind.

Nu strikkes der striber, skiftevis 10 pinde med farve C 
og 2 pinde med farve B. 
Der strikkes fortsat knapstolpe over de første og sidste 
6 masker med farve A, således:

1. stribe
1. p (retsiden): Strik 6 r med fv. A, skift til fv. C, 
strik r frem til knapstolpen, skift til fv. A og strik 6 r. 

2. p: Strik 6 vr med fv. A, skift til fv. C og strik vr frem 
til knapstolpen, skift til fv. A og strik 6 vr.

Gentag 1. og 2. p i alt 5 gange, til der er strikket 
10 pinde i alt. 

11. p (retsiden): Strik 6 r med fv. A, skift til fv. B, 
1 r, v-udt, strik r frem til 1 m før knapstolpen, h-udt, 
1 r, skift til fv. A og strik 6 r = 117 m.

12. p: Strik 6 vr med fv. A, skift til fv. B og strik 
4 vr, *3i1, 5 vr*. Gentag fra * til *, til 5 m før næste 
farveskift, 3i1, 4 vr, skift til fv. A og strik 6 vr = 151 m.

2. stribe
Gentag 1. og 2. pind ialt 5 gange, strik 11. pind 
1 gang. 

24. p (vrangsiden): Strik 6 vr med fv. A, skift til fv. B 
og strik 6 vr, *3i1, 7 vr*. Gentag fra * til *, til 7 m før 
næste farveskift, 3i1, 6 vr, skift til fv. A og strik 6 vr 
= 187 m.

3. stribe
Gentag 1. og 2. pind ialt 5 gange, strik 11. pind 
1 gang. 

36. p (vrangsiden): Strik 6 vr med fv. A, skift til fv. B 
og strik 8 vr, *3i1, 9 vr*. Gentag fra * til *, til 9 m før 
næste farveskift, 3i1, 8 vr, skift til fv. A og strik 6 vr 
= 223 m.

4. stribe
Gentag 1. og 2. pind ialt 5 gange, strik 11. pind 
1 gang. 

48. p (vrangsiden): Strik 6 vr med fv. A, skift til fv. B 
og strik 10 vr, *3i1, 11 vr*. Gentag fra * til *, til 11 m 
før næste farveskift, 3i1, 10 vr, skift til fv. A og strik 
6 vr = 259 m.

5. stribe
Gentag 1. og 2. pind yderligere 5 gange, dvs. 10 pinde 
i alt. 
Bryd alle farver og hæft alle løse ender ved alle 
farveskift.
Sæt farve B til retsiden af arbejdet og strik følgende:

Kun str. XS 
59. p (retsiden): Luk 6 m af (knapstolpe), strik 
r til sidste knapstolpe, samtidig strikkes der 2 r sm 
et vilkårligt sted undervejs, placer markør (markerer 
hvor ærme og krop skal deles senere), 6 r = 252 m.
Vend ikke arbejdet, men saml omgangen og fortsæt 
rundt fra retsiden.
1. omg: Strik ret omgangen rundt.
Spring videre til afsnittet KROP.

Kun str. S, M, L, XL, 2XL og 3XL
59. p (retsiden): Luk 6 m af (knapstolpe), strik r til 
sidste knapstolpe, placer markør (markerer hvor ærme 
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og krop skal deles senere), 2 r, 2 r sm, 2 r = 252 m.
Vend ikke arbejdet, men saml omg og fortsæt rundt fra 
retsiden.

1. omg: Strik 11 r, *3i1, 13 r*. Gentag fra * til *, til 
de sidste 3 m, fm, 3i1, 2 r = 288 m.

Kun str. S
Spring videre til afsnittet KROP.

6. stribe

Kun str. M 
Strik med farve C:
2. omg: Strik r omg ud.
3. omg: Strik 1 r, *7 r, v-udt, 8 r, v-udt*, gentag fra * 
til * omg ud = 324 m.
4. omg: Strik r omg ud.
Spring videre til afsnittet KROP.

Kun str. L
Strik med farve C:
2. omg: Strik r omg ud.
3. omg: Strik 1 r, *7 r, v-udt, 8 r, v-udt*, gentag fra * 
til * omg ud = 324 m.
4.-7 omg: Strik ret.
8. omg: Strik *9 r, v-udt*, gentag fra * til * omg ud
= 360 m.
9. omg: Strik r omg ud.
Spring videre til afsnittet KROP.

Kun str. XL, 2XL og 3XL
Strik med farve C:
2. omg: Strik r omg ud.
3. omg: Strik 1 r, *7 r, v-udt, 8 r, v-udt*, gentag fra * 
til * omg ud = 324 m.
4.-7 omg: Strik r omg ud.
8. omg: Strik *9 r, v-udt*, gentag fra * til * omg ud 
= 360 m.
9.-11 omg: Strik ret.
12.-13. omg: Strik r omg ud med farve B.

7. stribe

Kun str. XL
Strik med farve C:
14. omg: Strik r omg ud.
15. omg: Strik *10 r, v-udt*, gentag fra * til * omg ud 
= 396 m.
16. omg: Strik r omg ud.
Spring videre til afsnittet KROP.

Kun str. 2XL
Strik med farve C:
14. omg: Strik r omg ud.
15. omg: Strik *10 r, v-udt*, gentag fra * til * omg ud 
= 396 m.
16.-19. omg: Strik ret.
20. omg: Strik *11 r, v-udt*, gentag fra * til * omg ud 
= 432 m.
21. omg: Strik r omg ud.
Spring videre til afsnittet KROP.

Kun str. 3XL
Strik med farve C:
14. omg: Strik r omg ud.
15. omg: Strik *10 r, v-udt*, gentag fra * til * omg ud 
= 396 m.
16.-19. omg: Strik ret.
20. omg: Strik *11 r, v-udt*, gentag fra * til * omg ud 
= 432 m.
21.-23. omg: Strik ret.
24.-25. omg: Strik ret med farve B.

8. stribe

Kun str. 3XL
Strik med farve C:
26. omg: Strik r omg ud.
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27. omg: Strik *12 r, v-udt*, gentag fra * til * omg ud 
= 468 m.
28. omg: Strik r omg ud.

Alle størrelser
KROP
Nu deles arb i krop og ærmer samtidig med at stribe-
rapporten fortsættes, således:
Næste omg: Strik med fv. C, 73 (84) 95 (105) 117 
(127) 137 m (forstykke), slå 6 nye m op, sæt de næste 
48 (55) 62 (70) 76 (84) 92 m (ærme) til hvil på en 
maskeholder, strik 78 (89) 100 (110) 122 (132) 142 
m (ryg), slå 6 nye m op, sæt de næste 48 (55) 62 (70) 
76 (84) 92 m (ærme) til hvil på en maskeholder, strik 
5 r = 168 (190) 212 (232) 256 (276) 296 m 
på kroppen.

Fortsæt rundt i striber, til der er strikket i alt 9 (10) 10 
(11) 11 (12) 12 striber i farve B. eller til blusen har den 
ønskede længde, slut med 10 omgange med farve C. 
Bryd garnet. 
OBS: Ribkanten lægger yderligere 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 
cm til længden.

KANT
Ribbens strikkefasthed er 24 masker på 10 cm 
(på 4 mm rundpind), hvilket giver en strækbar rib på 
70 (79) 88 (97) 106 (115) 123 cm. Hvis du ønsker en 
strammere ribkant, gå evt. en pind ned. Hvis du ønsker 
en løsere ribkant, kan du gå en pind eller to op.
Skift til 4 mm rundpind og sæt farve B til arbejdet.

Strik 1 omgang ret.

Fortsæt rundt i rib (1 ret, 1 vrang), til ribben måler 
5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 cm. 
Luk af med italiensk aflukning, således:
Tråd en stoppenål på garnenden, ca. 3 gange længere 
end det stykke, du skal lukke af. 
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 bag-
siden.
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 alle masker er syet af. 
Hæft enden grundigt.

ÆRMER
Sæt det ene ærmes masker på 5,5 mm rundpind eller 
strømpepinde. Med farve C strikkes der 6 masker op 
i de masker, du slog op under ærmet på kroppen. 
Indsæt en markør mellem de to midterste af disse 
masker til markering af omgangens begyndelse = 54 
(61) 68 (76) 82 (90) 98 masker. 

Fortsæt stribemønstret, til du har strikket 3 nye striber 
efter delingen. Dernæst strikkes:

1.-10. omg: Strik ret med farve C. 

11. omg: Strik ret med farve B. 

12. omg: Strik 1 r, 2 r sm, strik ret til de sidste 3 m, 
indt-v, 1 r. 

Gentag disse 12. omgange, til ærmet har 12 (13) 13 
(14) 14 (15) 15 striber i alt fra halskanten, eller til 
ærmet har den ønskede længde. 
Der er nu 46 (51) 60 (66) 74 (80) 90 masker på p.

Gentag 1.-10. omgang 1 gang. Bryd farve C.
Skift til 4 mm pind og farve B.

Næste omg: Strik r og tag samtidig 0 (3) 8 (12) 16 
(18) 24 m ind jævnt fordelt over p = 46 (48) 52 (54) 
58 (62) 66 m.

Strik rib (1 ret, 1 vrang), til ribben måler 6 (6) 6 (6) 
6,5 (6,5) 6,5 cm. Luk af med italiensk aflukning.

Strik det andet ærme tilsvarende.

MONTERING
Sy knapstolperne sammen således:
Sy med 1 tråd i farve A og fra vrangsiden, knapstolpen 
fast langs højre side og forneden. Vend blusen og hæft 
den forreste knapstolpes højre side sammen med knap-
stolpen bagved. Det er en fordel, hvis du har dampet 
de to stykker let først. Vær påpasselig med synlige 
syninger.
Buk halskanten om og sy den fast på vrangsiden af den 
sidste omgang, du strikkede med farve B. 
Knapstolpen hæftes med farve A. 
Sy knapperne fast midt på knapstolpen ud for de fire 
striber.
Hvis der er kommet små huller i ærmegabets sider, sys 
disse til fra vrangsiden.
Hæft ender.
Skyl arbejdet op ifølge anvisning på banderolerne og 
lad liggetørre fladt på et håndklæde


