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Pitre er en frisk sommertop, som spiller på kollektionens cirkustema og designerens 
kærlighed til farver og utraditionelle strikketeknikker. De korte ærmer gør, at toppen både 
kan fungere som en T-shirt i forårs- og sommermånederne, eller som en vest over en tynd bluse 
eller skjorte i de lidt køligere måneder.

PitreDesign: June Thomsen
// Yarnloversnet

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
MÅL
Passer til brystvidde: 78-88 (89-96) 97-104 
(105-112) 113-122 (123-132) 133-142 cm.
Overvidde: 88 (96) 104 (112) 122 (132) 142 cm
Ærmegab: 16,5 (18) 19 (20,5) 21,5 (23,5) 24 cm.
Hel længde: 54,5 (56,5) 58 (60) 62 (63,5) 63,5 cm.
Blusen er designet med 0-7 cm bevægelsesrum for at 
skabe et relativt tætsiddende look. Du kan vælge at lave 
blusen mere løstsiddende ved at gå en størrelse op ift. 
din normale størrelse. 
STRIKKEFASTHED
19,5 m og 28 p i mønster på pind 5 mm = 10 x 10 cm.
22 m og 36 p i ribstrik på pind 4 mm = 10 x 10 cm. 
Pindestørrelsen er kun vejledende. Har du flere masker 
på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre 
masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde. 
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farve A: 
75 (75) 100 (125) 150 (150) 175 g Alva i fv. 370 
(Flamingo)
Farve B: 
75 (100) 100 (125) 125 (150) 175 g Tilia i fv. 341 
(Winter Peach).
Farve C: 
25 (25) 25 (50) 50 (50) 75 g Tilia i fv. 335 
(Peach Blossom).
Farve D: 
25 (25) 25 (50) 50 (50) 75 g Tilia i fv. 322 
(Begonia Pink).
Kroppen strikkes med farve A og B holdt sammen. 
De korte ærmer strikkes i Tilia i farve B, C og D holdt 
sammen.
Rundpind 3,5 og 4 mm, 40 cm. Rundpind 4 og 
4,5 mm, 60-80 cm. Rundpind 5 mm, 40-60 cm
Strømpepinde 4 og 4,5 mm 
Maskemarkører og maskeholdere
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

udt (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.

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.  
Når vendemasken strikkes, stikkes højre pind igennem 
begge ben på den dobbelte maske (ret eller vrang, som 
maskerne viser). 
Vendepinde strikket på denne måde kaldes German 
Short Rows.

Løkkestrik
*Placer venstre pegefinger og langfinger ved siden 
af hinanden helt tæt på venstre pind, før garnet over 
og rundt om begge fingre 2 gange, så der er 3 tråde 
inklusive arbejdstråden. Strik ret i den første maske på 
venstre pind og træk de 3 tråde igennem masken (der 
er nu en tredobbelt maske på højre pind). 
Lirk forsigtigt pegefingeren ud af løkken, så du stadig 
har arbejdsgarnet over denne finger. Før venstre pind 
fra venstre mod højre ind i den nye tredobbelte maske, 
fang arbejdsgarnet og strik masken drejet ret. Stram 
garnet til og træk lidt ud i løkkerne, så den nye maske 
strammes og bliver mere holdbar, strik 1 r og træk 
langfingeren ud af løkken*.

 

Arbejdsgang
Pitre strikkes rundt nedefra og op, til arbejdet deles 
midt for til V-udskæring. 

Herefter deles yderligere til ryg og forstykker. 

Efter deling strikkes først højre forstykke, dernæst 
ryggen og til sidst venstre forstykke. 

Skuldrene strikkes sammen, og til sidst strikkes der 
masker op til halskant og ærmekanter. 

Alle kanter afsluttes med italiensk aflukning.
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OPSKRIFT
KROP
Slå 167 (183) 199 (213) 233 (251) 271 masker op på 
pind 5 mm og farve A og B holdt sammen. 
Saml omgangen og flyt den sidst opslåede maske over 
på venstre pind.

Skift til rundpind 4 mm. 
OBS: Hvis du ønsker en fastere ribkant, gå evt. en 
pindestørrelse ned. Hvis du ønsker en løsere ribkant, 
kan du gå en pindestørrelse eller to op.

1. omg (retsiden): Strik 2 r sm, 1 vr, *1 r, 1 vr*, 
gentag fra * til * omg ud.

Indsæt en omgangsmarkør.

2. omg: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * omg ud.

Gentag 2. omg, til ribkanten måler 5,5 (5,5) 5,5 (5,5) 
6 (6) 6 cm.

Skift til rundpind 5 mm.

Næste omg: Strik 5 (3) 1 (4) 2 (4) 11 r, *udt, 18 (20) 
22 (19) 21 (19) 20 r* omg ud og indsæt samtidig en 
sidemarkør efter 88 (96) 104 (112) 122 (132) 
142 masker. Der er nu 176 (192) 208 (224) 244 
(264) 284 masker på pinden.

Mønster
1. omg: *Tag 1 vr løs af med garnet bag arb, 1 r, slå om 
p, træk den løse m over den foregående m og omslaget, 
2 r*, gentag fra * til * omg ud.

2. omg: Strik ret omg ud.

Gentag 1. og 2. omg, til arbejdet måler 32 (34) 34 
(36) 38 (38) 38 cm, slut med 1. omg. 
Bryd garnet.

Herefter deles arbejdet til V-udskæring. 
Tip: Indsæt en markør i den sidst strikkede omgang, 
da resten af målene i opskriften regnes på antal pinde 
strikket.
  

V-UDSKÆRING
Venstre forstykke
Flyt de første 44 (48) 52 (56) 61 (66) 71 m fra venstre 
pind over på højre pind uden at strikke dem. 

Vend arb og sæt garnet til vrangsiden og strik følgende:
1. p (vrangsiden): Strik 2 vr sm, strik vr til de sidste 
2 m, 2 vr sm.

2. p (retsiden): 1 r, følg mønster som hidtil, 
pinden ud. 

3. p: Strik vr pinden.

4. p: 1 r, følg mønster som hidtil, pinden ud.

Gentag 1.- 4. pind, til du har strikket i alt 18 (14) 10 
(10) 8 (6) 4 p, sidste pind er fra retsiden. 

På næste pind deles arbejdet igen, idet der lukkes 
masker af til ærmegab, ryg og forstykker strikkes 
herefter færdige hver for sig. 

Kun str XS, S, M, L og 2XL
Næste p (vrangsiden): *Strik vr til 3 (3) 3 (3) - (4) - m 
før sidemarkør, flyt de sidst strikkede m til en maske-



4 af 6#FilcolanaPitre

holder, luk de næste 6 (6) 6 (6) 8 (8) 8 m vr af og 
fjern sidemarkør undervejs*, gentag fra * til *, strik vr 
pinden ud.

Kun str XL og 3XL
Næste p (vrangsiden): Strik 2 vr sm, *strik vr til - (-) - 
(-) 4 (-) 4 m før sidemarkør, flyt de sidst strikkede m til 
en maskeholder, luk de næste 6 (6) 6 (6) 8 (8) 8 m vr af 
og fjern sidemarkør undervejs*, gentag fra * til *, strik 
vr til de sidste 2 m, 2 vr sm.

Alle str
Du har nu maskerne fordelt således:
Venstre forstykke: 37 (42) 47 (51) 55 (61) 66 masker.
Rygstykke: 82 (90) 98 (106) 114 (124) 134 masker.
Højre forstykke: 37 (42) 47 (51) 55 (61) 66 masker. 

Højre forstykke
Fortsæt indtagninger til V-udskæring på hver 4. pind 
som hidtil og luk SAMTIDIG af til ærmegab på hver 
vrangsidepind, således:
Luk af for 4 m 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 gang, 3 m 1 (1) 1 (2) 
2 (3) 3 gange, 2 m 2 (3) 3 (3) 2 (2) 2 gange, og 1 m 3 
(3) 4 (3) 2 (2) 2 gange.

Der er i alt lukket 13 (15) 16 (18) 20 (23) 25 masker 
af til ærmegab. 

Fortsæt mønster frem og tilbage, stadig med 
indtagning til V-udskæring på hver 4. pind, til du har 
strikket i alt 64 (64) 64 (68) 68 (72) 72 pinde fra 
delingen til V-udskæring = 15 (17) 20 (21) 24 (25) 
28 masker, sidste pind er fra retsiden. 

Bryd garnet, men efterlad længde nok til at strikke 
skuldermaskerne sammen senere. 
Lad m hvile på en maskeholder. 

Ærmegabet måler ca. 16,5 (18) 19 (20,5) 21,5 (23,5) 
24 cm.

RYG
Sæt farve A og B til retsiden af ryggens masker, følg 
mønsteret, og luk samtidig af til ærmegab i hver side af 
ryggen, 4 m 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 gange, 3 m 1 (1) 1 (2) 
2 (3) 3 gange, 2 m 2 (3) 3 (3) 2 (2) 3 gange og 1 m 
3 (3) 4 (3) 2 (2) 2 gange = 62 (66) 72 (76) 82 (86) 
92 masker.

Fortsæt herefter lige op i mønster, til du har strikket 
64 (64) 64 (68) 68 (72) 72 pinde, sidste pind er fra 
retsiden. 
Bryd garnet, men efterlad nok længde til at strikke 
skuldermaskerne sammen senere. 
Lad maskerne hvile på en maskeholder.

Venstre forstykke
Sæt farve A og B holdt sammen til retsiden af de 
hvilende masker på venstre forstykke, følg mønsteret, 
og luk samtidig af til ærmegab som på højre forstykke, 
blot lukkes maskerne af i begyndelsen af hver retside-
pind. SAMTIDIG fortsættes indtagninger til 
V-udskæring på hver 4. pind, på vrangsiden, til du har 
strikket 64 (64) 64 (68) 68 (72) 72 pinde, sidste pind 
er fra retsiden. 
Bryd garnet. 

Strik skuldrene sammen således
Venstre side
Placer venstre forstykkes masker og rygstykkets masker 
på hver sin pind, retside mod retside og hold de to 
pinde parallelt sammen i venstre hånd. Brug en af 
garnenderne til at strikke de to stykker sammen på 
følgende måde, sammenstrikningen begynder ved 
ærmegabet:
*Stik højre pind ind i første maske på forstykket 
og første maske på ryggen og strik dem ret sammen*, 
gentag fra * til * 1 gang mere, træk den først strikkede 
maske på højre pind over den anden maske som ved 
almindelig aflukning**, gentag fra * til **, til alle 
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masker er lukket af. 

Højre side
Strik skulderen sammen som venstre skulder. Lad de 
resterende masker på ryggen blive på pinden. 

HALSKANT
Med pind 3,5 og farve A og B holdt sammen, strikkes 
der masker op langs retsiden af halsåbningen, således:

Begynd ved venstre skuldersøm og strik 35 (33) 30 
(33) 30 (33) 30 m op langs venstre side af 
V-udskæringen, til V’ets bund, 1 udt i lænken mellem 
de to masker hvor arbejdet blev delt, marker denne 
midtermaske med en tråd eller maskemarkør. strik 35 
(33) 30 (33) 30 (33) 30 masker op langs højre side af 
V-udskæringen frem til skuldersømmen = 133 (133) 
133 (143) 143 (153) 153 m (inkl. de hvilende
masker).
Indsæt en markør til markering af omgangens 
begyndelse.

Næste p (retsiden): Strik rib (1 r, 1 vr) over de 
hvilende m, samt maskerne ned langs venstre side, til 
1 m før den markerede midtermaske, tag de næste 2 m 
ret løs af, som skulle de strikkes ret sammen, 1 r, træk 
de 2 løse m over den strikkede m, strik rib (1 vr, 1 r) 
omgangen ud.

Gentag denne omgang, til der er strikket 1,5 cm rib. 
Slut med en pind med vrangmasker på begge sider af 
midtermasken. 

Luk halskanten 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. maske på venstre pind, som om 
den skulle strikkes vrang, træk tråden igennem. 
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. maske fra bagsiden og 
ud på forsiden.
3. Stik nålen igennem 2. maske, fra forsiden og ud på 
bagsiden.
4. Stik nålen ind i 1. maske som om den skulle strikkes 
ret og tag masken 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. maske som om den skulle strikkes 
vrang og tag masken af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til alle masker er syet af. Hæft enden 
grundigt.

ÆRMER
Med pind 4,5 og 1 tråd Tilia i hver af farverne B, C og 
D holdt sammen, strikkes der masker op langs retsiden 
af ærmegabet, således:
Begynd midt i ærmegabet, strik 32 (34) 37 (40) 43 
(46) 48 masker op frem til skuldersømmen, strik 1 m 
op i skuldersømmen og strik 32 (34) 37 (40) 43 (46) 
48 masker op langs den anden side af ærmegabet 
= 65 (69) 75 (81) 87 (93) 97 masker. 
Indsæt en markør til markering af omgangens 
begyndelse og saml omgangen. 

Nu strikkes løkkemønster og vendepinde frem og 
tilbage på pinden, således:
1. vendepind (retsiden): Strik ret til 4 (4) 4 (5) 5 (6) 
6 m før markør, vend.
2. vendepind (vrangsiden): 1 vendemaske (se spe-
cielle teknikker), 1 r, strik løkkemønster (se specielle 
teknikker) fra * til *, til 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 m før 
markør, vend. 
3. vendepind: 1 vendemaske, strik vrang til 3 m før 
vendemasken på forrige pind, vend.
4. vendepind: 1 vendemaske, 1 r, strik løkkemønster 
til 3 m før vendemasken på forrige pind, vend.

Gentag 3. og 4. p, til der ikke længere er plads til flere 
vendemasker med 3 m imellem, slut med en vendepind 
fra retsiden. 

Sidste vendepind: 1 vendemaske, strik løkkemønster 
til 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 m før markør, 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 
vr. Vendemaskerne der ligger dobbelt, strikkes ret som 
var det én maske.

Herefter strikkes resten af ærmet rundt i omgange, fra 
vrangsiden, således: 
1. omg: Strik 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 vr, strik ret, og strik 
vendemaskerne som på sidste vendepind, til 5 (5) 5 (6) 
6 (7) 7 m før markør, 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 vr. 

2. omg: Strik 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 vr, følg løkke-
mønsteret til 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 m før markør, 5 (5) 5 
(6) 6 (7) 7 vr.

3. omg (indtagningsomg): Strik 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 
vr, *9 (9) 11 (12) 13 (13) 14 r, 2 r sm*, gentag fra * 
til *, til 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 m før markør, strik vr omg 
ud = 60 (64) 70 (76) 82 (88) 92 masker.

4. omg: Strik som 2. omgang.
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5. omg: Strik 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 vr, strik ret til 5 (5) 5 
(6) 6 (7) 7 m før markør, 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 vr.  

Kun str. XL, 2XL og 3XL
Gentag 4. og 5. omgang yderligere 1 gang.

Alle str.
Bryd farve C og D og sæt farve A til arbejdet, forbliv 
på vrangsiden. 

Skift til pind 4 mm.

Strik 1 omgang vrang.

Fortsæt i rib (1 r, 1 vr), til ribkanten måler 3 (3) 4 (4,5) 
4,5 (5) 5,5 cm. 

Luk af med italiensk aflukning som på halskanten. 

OBS: Ribbens strikkefasthed er 22 masker på 10 cm 
(på pind 4 mm), hvilket giver en strækbar rib på 27,5 
(29) 32 (35) 37,5 (40) 42 cm. Hvis du ønsker en 
strammere ribkant, gå evt. en størrelse pind ned. Hvis 
du ønsker en løsere ribkant, kan du gå en størrelse pind 
op.
 

MONTERING
Hæft alle ender. 
Vask blusen ifølge anvisning på banderolerne, og lad 
den liggetørre fladt på et håndklæde.


