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Strik en let og luftig bluse i et spændende og 
alligevel nemt hulmønster. Blusen er vid og 
tænkt til at pynte over en sommertop eller 
langærmet bluse. Kombinationen af det enkle 
og løse snit med et luftigt hulmønster er fe-
minint og anvendeligt for rigtig mange.
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Materialer
100 (110) 140 (170) g New Zealand lammeuld fra 
Filcolana i farve 249 (Koboltblå)
Rundpind 4,5 mm, 80 (80) 100 (100) cm
Rundpind (hjælpepind) 4,5 mm, 60 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 77-86 (87-96) 97-106 (107-
117) cm
Overvidde: 115 (125) 135 (145) cm
Ærmegab: 19 (22) 25 (30) cm
Hel længde: 47 (50) 58 (63) cm

Strikkefasthed
22 m og 33 p i glatstrikning på p 4,5 mm = 10 cm x 
10 cm.

Særlige forkortelser
2 r sm: 2 r strikkes sammen.
LLR: 2 r løs af én ad gangen, flyt maskerne tilbage på 
venstre pind og strik dem drejet ret sammen.
3 r sm: 2 r løs af på én gang, 1 r løs af, flyt maskerne 
tilbage på venstre pind og strik dem drejet ret sam-
men.
Omvendt glat: r på vrangsiden, vr på retsiden.

Arbejdsgang
Blusen strikkes rundt lige op i ét stykke indtil ærme-
gabene og deles derefter til forstykke og ryg. For at få 
mønsteret placeret symmetrisk på forstykke og ryg, 
når arbejdet deles, er det nødvendigt at tilføjes en 
ekstra m i den ene side af hver del. Skuldersømmen 
på forstykke og ryg strikkes sammen og lukkes af i én 
arbejdsgang. Midt for/bag lukkes forstykke og ryg af 
hver for sig, hvorved halsåbningen dannes.

Mønster (se også diagram på side 2)
Mønsterrapport (12 m og 16 p):
1. p: 7 r, slå om, 3 r, 2 r sm
2. og alle lige p: Strik r på retsiden (vr på vrangsiden) 
på alle lige p/omg
3. p: 6 r, slå om, 1 r, slå om, 2 r, 3 r sm
5. p: 5 r, slå om, 3 r, slå om, 1 r, 3 r sm
7. p: 4 r, slå om, 5 r, slå om, 3 r sm



Blue Side 2
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9. p: 3 r, slå om, 7 r, LLR
11. p 2 r, slå om, 1 r, slå om, 6 r, 3 r sm
13. p: 1 r, slå om, 3 r, slå om, 5 r, 3 r sm
15. p: Slå om, 5 r, slå om, 4 r, 3 r sm

Ved rundstrikning: Når der strikkes rundt flyttes mar-
køren 1 m mod venstre på alle ulige p undtagen 1. p, 
dvs. i begyndelsen af 3., 5., 7., 9., 11., 13. og 15. p.

Ved strikning frem og tilbage: Når arbejdet deles i ryg 
og forstykke tilføjes 1 m til hvert stykke for at få an-
tallet af masker til at passe med mønsteret. Desuden 
ændres den første og sidste sammenstrikning  på p 
fra 3 r sm til hhv. LLR og 2 r sm.

Krop
Slå 240 (264) 288 (312) m op på rundp 4,5 mm. 
Sæt en markør ved omgs begyndelse og strik rundt, 
begynd med 3 omg omvendt glatstrik. Fortsæt nu 
med at strikke rundt i mønster efter beskrivelsen og 
diagrammet, mønsterrapporten gentages 20 (22) 24 
(26) gange omg rundt. Husk at flytte markøren 1 m 
mod venstre på alle ulige p undtagen 1. p. Strik møn-
sterrapportens 16 p i alt 5 (5) 6 (6) gange. På den 
sidste omg (16. mønsterp) placeres 2 sidesømsmar-
kører således: Fjern omgangsmarkør, strik 119 (131) 
143 (155) r, sæt markør 1, strik 120 (132) 144 (156) 
r, sæt markør 2.

Ryg og forstykke
Del arbejdet ved markørerne, og fortsæt frem og 
tilbage over ryggens m. 
1. p: 1 r, gentag 1. mønsterpind til 11 masker før 
markør 1, 7 r, slå om, 4 r.
Der er nu 121 (133) 145 (157) m. Vend og slå om, 
strik vr tilbage. Vend og slå om. Der er nu 123 (135) 
147 (159) m. Den yderste m i siderne strikkes r på 
retsiden og vr på vrangsiden.  Fortsæt i mønster. 
Husk at den første og sidste sammenstrikning på 
p ændres fra 3 r sm til hhv. LLR og 2 r sm. Gentag 
mønsterrapportens 16 p 3,5 (4) 4,5 (5,5) gange. 
Strik på den sidst p maskerne fra ryggen over på 
hjælpepinden.

Lad ryggens m hvile og strik forstykket magen til ryg-
gen, der begyndes ved markør 1. Lad maskerne på 
forstykket blive på rundp.

Montering
Idet ryg og forstykke er på hver sin p, læg delene ret 
mod ret og strik maskerne på den ene skulder sam-
men, mens de samtidig lukkes af således: Begynd 
ved ærmegabet og strik maskerne sammen to og to, 
én fra hver pind, idet de samtidig lukkes af. Der luk-
kes i alt 34 (38) 42 (46) m af til skulder. Fortsæt her-
efter kun over m på den bagerste p, og luk 55 (59) 
63 (67) m af til hals. Vend arb og strik den anden 
skulder sammen og luk af til hals på tilsvarende måde 
fra ærmegabet og ind.

Hæft ender. Bemærk: Sy maskerne sammen der hvor 

aflukningerne mødes på skulderene, så halsudskærin-
gen får én sammenhængende kant.

Skyl arbejdet op, og stræk kanten forneden i facon, 
så den følger mønsteret.
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Diagram til hulmønsteret

Mønsterrapport: 12 m x 16 p.
Rundstrik: Mønstrapporten gentages 20 (22) 24 
(26) gange omg rundt. Flyt omgangsmarkør 1 m 
mod venstre i beg af omg på p markeret med *.
Strikning frem og tilbage: Den første og sidste 
indt på p ændres til hhv. LLR og 2 r sm.

p


