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Denne bluse er designet med fundament i børneblusen Rosenborg fra vores AW20 kollektion.
Modellen er kort med vide ærmer og høj hals og er klædelig til de fleste kvindekroppe, hvad
enten den bruges til et par jeans eller en nederdel. Når den strikkes i Merci og Tilia holdt
sammen fås en let og behagelig bluse, der kan bruges til både hverdag og fest.
STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Passer til brystvidde: 80-86 (87-96) 97-106
(107-116) cm
Overvidde: 86 (96) 107 (116) cm
Ærmelængde: 48 (48) 50 (50) cm
Hel længde: 53 (54) 55 (56) cm
STRIKKEFASTHED
19 m og 28 p i perlestrik på p 4 mm = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen 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.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
250 (300) 300 (350) g Merci i fv. 602 (Fern)
125 (150) 150 (175) Tilia i fv. 327 (Sage)
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt sammen
gennem hele arbejdet
Rundpind 3,5 og 4 mm, 80 cm,
Strømpepinde 3,5 og 4 mm (strømpepinde kan udelades hvis der strikkes med magic loop teknik).
14 maskemarkører eller kontrastfarvet tråd
Restegarn til opslagning.
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Teknik
SÆRLIGE TEKNIKKER
Vendemaske
Tag 1. m vr løs af med garnet foran m (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 p igennem
begge ben på den dobbelte maske (r eller vr, som m
viser).
Vendepinde strikket på denne måde kaldes
German Short Rows

Arbejdsgang
Kroppen strikkes rundt nedefra og op, til ærmegab.
Derefter deles arbejdet i forstykke og ryg og delene
strikkes færdig hver for sig.
Der strikkes masker op langs ærmegab til ærmer, som
strikkes oppefra og ned.
Til sidst strikkes masker op langs halsudskæringen og
halskanten strikkes.

DIAGRAM
Se side 5.
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Opskrift
PERLESTRIK
1. omg: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *.
Alle efterfølgende omg: Strik vrangmaskerne ret og
retmaskerne vrang.
KROP
Slå 91 (101) 113 (123) masker op med restegarnet på
rundpind 3,5 mm og strik 2 pinde ret.
Bryd restegarnet.
Sæt Merci og Tilia til arbejdet og strik 1 pind vrang.
Vend ikke, men saml omgangen og fortsæt rundt.
Strik 2 omgange vrang.

er før markør, luk 4 masker af, strik mønster og
perlestrik til 2 masker før markør, luk 2 masker af.
Bryd garnet.
Sæt ryggens masker til hvil på en maskeholder og strik
forstykket færdigt.
FORSTYKKE
Sæt garnet til retsiden af forstykket og luk 1 m af i
begyndelsen af de næste 6 pinde (= 3 masker i hver
side), samtidig strikkes der videre i mønster og
perlestrik. Når de sidste masker er lukket af, strikkes
den yderste maske i hver side ret på alle pinde (kantm)
= 80 (90) 102 (112) m.
*
Strik til ærmegabet måler 12 (13) 13 (14) cm.
Slut med en p fra vrangsiden.
Næste p (retsiden): Strik 29 (34) 39 (44) m,
luk 22 (22) 24 (24) m af, strik mønster pinden ud.

Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste
tværlænke strikket med Merci og Tilia 3 p nede i
arbejdet (= 1. p med disse), og strik den r*, gentag fra
* til *, til der er 1 m tilbage, saml den sidste tværlænke
op, og strik den ret sammen med sidste maske = 180
(200) 224 (244) m.
Strik 1 vr, indsæt en markør for omgangens
begyndelse/sidemarkør og fortsæt rundt i rib
(1 r, 1 vr), til ribben måler 5 cm.
Klip opslagstråden forsigtigt af.
Skift til 4 mm rundpind og strik 1 omgang ret, samtidig
sættes der en sidemarkør når der er strikket 90 (100)
112 (122) masker.
Strik nu rundt i mønster således:
Strik 6 (9) 13 (16) m perlestrik (se ovenfor), indsæt
markør, strik sidepanel A over de næste 18 m, indsæt
markør, strik 6 (8) 9 (11) m perlestrik, indsæt markør,
strik midterpanel over de næste 30 (30) 32 (32) m,
indsæt markør, strik perlestrik 6 (8) 9 (11) m, indsæt
markør, strik sidepanel B over de næste 18 m, indsæt
markør, strik perlestrik 12 (18) 26 (32) m, indsæt
markør, strik sidepanel A over de næste 18 m, indsæt
markør, strik perlestrik 6 (8) 9 (11) m perlestrik,
indsæt markør, strik midterpanel over de næste 30
(30) 32 (32) m, indsæt markør, strik perlestrik 6 (8) 9
(11) m, indsæt markør, strik sidepanel B over de næste
18 m, indsæt markør, strik perlestrik 6 (9) 13 (16) m.
Når arbejdet måler 35 cm lukkes masker af til ærmegab
således:
Luk 2 masker af, strik mønster og perlestrik til 2 maskKronborg

Strik nu hver skulder færdig hver for sig, således:
Højre skulder
Næste p (vrangsiden): Strik som m viser pinden ud.
Luk herefter af på de følgende retsidepinde således:
3 m 1 gang, 2 m 2 gange og 1 m 2 gange = 20 (25) 30
(35) m, SAMTIDIG, når ærmegabet måler 18 (19) 20
(21) cm lukkes der 6 m af i begyndelsen på hver af de
følgende vrangsidepinde, til alle m er lukket af.
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Venstre skulder
Sæt garnet til vrangsiden af de hvilende masker,
luk 3 m af og strik mønster pinden ud.
Næste p (retsiden): Strik mønster pinden ud.
Luk herefter af på de følgende vrangsidepinde således:
2 m 2 gange og 1 m 2 gange = 20 (25) 30 (35) m,
SAMTIDIG, når ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) cm
lukkes der 6 m af i begyndelsen på hver af de følgende
retsidepinde, til alle m er lukket af.
RYG
Strikkes som forstykket til *.
Strik til ærmegabet måler 17,5 (18,5) 19,5 (20,5) cm.
Slut med en p fra vrangsiden.
Næste p (retsiden): Strik 20 (25) 30 (35) m, luk de
næste 40 (40) 44 (44) m af, strik mønster pinden ud.
Strik skuldrene færdig hver for sig, således:
Venstre skulder
Næste p (vrangsiden): Luk 6 m af, strik mønster
pinden ud.
Luk herefter 6 m af i begyndelsen af de følgende
vrangsidep til alle m er lukket af.
Højre skulder
Sæt garnet til vrangsiden af de hvilende m og strik
mønster p ud.
Luk 6 m af i begyndelsen af de følgende retsidepinde,
til alle m er lukket af.
Sy forstykkets og ryggens skuldre sammen med
maskesting.
ÆRMER
Med rundpind 4 mm og 1 tråd af hver kvalitet,
strikkes der herefter 76 (80) 84 (88) m op langs det
ene ærmegab. Begynd og slut øverst på skulderen.
Saml omgangen og indsæt en markør for omgangens
begyndelse (M1) og endnu en markør i bunden af
ærmegabet efter 38 (40) 42 (44) m (M2).
Strik nu vendepinde således:
Strik 6 (6) 8 (8) m perlestrik fra retsiden, vend, GSR,
strik fra vrangsiden perlestrik til 6 (6) 8 (8) m efter M1,
vend, GSR, strik perlestrik fra retsiden til 6 (6) 8 (8) m
efter sidste vending, vend.
Fortsæt således med vendepinde, hvor der hver gang
vendes 6 (6) 8 (8) m efter sidste vending i samme side
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til der vendes 2 (4) 2 (4) m før M2 i begge sider.
Fortsæt derefter rundt i perlestrik fra retsiden og lad
omg begynde ved M2.
Fortsæt rundt til ærmet måler 36 (36) 37 (37) cm fra
ærmegabets bund.
Strik 1 omgang ret og tag samtidig 22 m ind jævnt
fordelt over omgang ved at strikke 2 ret sammen
= 54 (58) 62 (66) m.
Skift til 3,5 mm p og strik rib (1 r, 1 vr), til ribben
måler 12 (12) 13 (13) cm.
Luk af med italiensk syet aflukning, således:
Bryd garnet med en garnende der er ca 3 gange ribbens
omkreds. 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 alle masker er syet af. Hæft enden
grundigt.
Strik det andet ærme på samme måde.
HALSKANT
Strik med 4 mm rundpind ca. 94 (94) 112 (112) m op
langs halsudskæringen, svarende til at springe ca. hver
4. m over, antallet skal være deleligt med 2.
Strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til halskanten måler 9 (9)
10 (10) cm.
Luk af med italiensk syet aflukning, som på ærmerne
MONTERING
Hæft ender.
Vask blusen ifølge anvisninger på banderolerne og læg
den tørre liggende fladt på et håndklæde, så mønsteret
glattes ud.

4 af 5

Sidepanel B

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Midterpanel
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Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
Vrang på retsiden, ret på vrangsiden
Sæt 3 m på hjælpepind bag arb, 3 r, strik m fra hjælpepinden r
Sæt 3 m på hjælpepind foran arb, 3 r, strik m fra hjælpepinden r
Sæt 1 m på hjælpepind bag arb, 1 r, strik m fra hjælpepinden vr
Sæt 1 m på hjælpepind foran arb, 1 vr, strik m fra hjælpepinden r
Sæt 1 m på hjælpepind foran arb, 1 r, strik m fra hjælpepinden r
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Sidepanel A
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Kun str. L og XL:
Midterpanelet er 32 m, derfor strikkes der ved pilene 1 ekstra vr maske, dvs der begyndes med 2 r, 3 vr og sluttes med 3 vr, 2 r.
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