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Når man strikker med vores fine uldgarn 
Saga, synes det at løbe uendeligt, hvilket 
giver et virkeligt let stykke færdigt strik, som 
kan bruges også på de varmere dage.
Blusen er strikket med rundt bærestykke og 
fin mønsterbort, ærmerne er trekvart lange, 
perfekte til sommerbrug.
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Materialer
200 (250) 250 (250) g Saga fra Filcolana i farve 257 
(Mint)
Rundpind 2,5 mm og 3 mm, 80 cm
Strømpepinde 2,5 mm og 3 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105-
112) cm 
Overvidde: 112 (121) 130 (139) cm
Ærmelængde: 33 cm (alle str.)
Hel længde til skulder: ca. 51 (52) 53 (54) cm

Strikkefasthed
27 m og 40 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.

Særlige teknikker
Vendepinde (”German short rows”): Vend arbejdet, 
tag første maske løs af med garnet foran arbejdet. 
Læg garnet hen over pinden og træk i garnenden, 
så masken ”vender begge ben i vejret”. Hold garnet 
stramt og strik videre. Når der igen strikkes hen over 
vendemasken, strikkes begge ben sammen som én 
maske.
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Arbejdsgang
Blusen strikkes nedefra og op. Først strikkes ærmer 
og krop til ærmegabet.
Herefter samles delene til bærestykket, og der strik-
kes først et stykke med raglanindtagninger, hvoref-
ter der strikkes vendepinde. Herefter fortsættes der 
rundt i mønster. Når mønsteret er strikket, tages 
der jævnt ind på den øverste del af bærestykket, og 
der afsluttes med en halskant i rib som nederst på 
blusen.

Krop
Slå 304 (328) 352 (376) m op på rundp 2,5 mm. 
Saml omg, sæt en markør ved omg’s begyndelse og 
efter 152 (164) 176 (188) m. Strik 5 cm rib (1 r, 1 
vr).
Strik 1 omg vr.
Skift til rundp 3 mm, og fortsæt i glatstrik, til arbejdet 
måler 34 (35) 36 (37) cm.
Luk m af til ærmegab i hver side på næste omg såle-
des: Luk 8 (9) 10 (11) m af, strik r til 8 (9) 10 (11) m 
før næste markør, luk 16 (18) 20 (22) m af, strik r, til 
der er 8 (9) 10 (11) m tilbage på omg, luk disse m af.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.

Ærmer
Slå 80 (88) 96 (104) m op på strømpep 2,5 mm. 
Saml omg og sæt en markør ved omg’s begyndelse. 
Strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til ærmet måler 5 cm.
Strik 1 omg vr.
Skift til strømpep 3 mm, og fortsæt lige op i glatstrik, 
til ærmet måler 33 cm eller ønsket længde til ærme-
gab.

Luk m af til ærmegab på næste omg: Luk 8 (9) 10 
(11) m af, strik r til de sidste 8 (9) 10 (11) m, luk 
disse m af = 64 (70) 76 (82) m.
Lad arbejdet hvile, og strik et ærme magen til.

Bærestykke
Sæt delene ind på samme rundp 3 mm, og sæt en 
markør i hver overgang mellem krop og ærmer = 400 
(432) 464 (496) m. Omg begynder med 1. markør 
mellem ryggen og venstre ærme.
Strik nu raglanindtagninger således: *1 r løs af, 1 r, 
træk den løse m over, strik r til 2 m før næste markør, 
2 r sm*, gentag fra * til * yderligere 3 gange = 8 m 
taget ind.
Gentag disse indtagninger på hver omg yderligere 9 
(8) 8 (7) gange = 320 (360) 392 (432) m.
Strik nu vendepinde således: Strik r til 10 m før 2. 
markør (mellem venstre ærme og forstykket), vend 
(med teknikken German short rows). Strik vr tilbage 
til 10 m før 3. markør, vend.
Vend yderligere 3 gange i hver side, idet der hver 
gang vendes 10 m før sidste vending.
Efter sidste vending strikkes der 6 (8) 10 (12) omg r 
over alle m, idet de 2 ben i hver vendemaske strikkes 
sammen på 1. omg.
Fjern de 3 af markørerne, og lad kun den ved omg’s 
begyndelse blive.
Tag ind på næste omg således: 0 (0) 12 (0) r, *2 r 
sm, 14 (13) 17 (16) r*, gentag fra * til * omg ud = = 
300 (336) 372 (408) m.
Strik 2 omg r.
Begynd, som angivet i diagrammet, og strik rundt i 
mønster (= 25 (28) 31 (34) mønstergentagelser). 
Strik diagrammets 10 p i alt 3 gange, og strik deref-
ter igen 1.-3. omg.
Strik 1 omg r.
Tag ind på næste omg således: *2 r sm, 7 r, 1 r løs af 
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1 r, træk den løse m over, 1 r*, gentag fra * til * omg 
ud = 250 (280) 310 (340) m.
Strik 1 omg r.
Tag ind på næste omg således: *2 r sm, 5 r, 1 r løs af 
1 r, træk den løse m over, 1 r*, gentag fra * til * omg 
ud = 200 (224) 248 (272) m.
Strik 5 omg r.
Tag ind på næste omg således: *2 r sm, 3 r, 1 r løs af 
1 r, træk den løse m over, 1 r*, gentag fra * til * omg 
ud = 150 (168) 186 (204) m.
Strik 4 omg r.
Tag 0 (10) 20 (30) m ind på næste omg = 150 (158) 
166 (174) m.
Skift til rundp 2,5 mm. Strik 1 omg vr, 1 omg r og 
slut med 2 cm rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib.

Montering
Sy det lille hul under hvert ærme. Hæft alle ender. 
Skyl arbejdet, centrifuger let, og lad det tørre lig-
gende.


