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Skøn, elegant og enkel bluse strikket i alpaka. 
Garnet giver blusen et flot fald, der sammen 
med den lidt vide halsudskæring, giver blusen 
et ungt udtryk.
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Materialer
Indiecita fra Filcolana 
Fv. A: en rest fv. 197 (Aqua) til kanter
Fv. B: 250 (300) 300 (300) g fv. 808 (Aquadis me-
lange) 
Rundpind 3 og 3,5 mm, 60 cm lang 
Strømpepinde 3 og 3,5 mm 
4 maskemarkører

Størrelser 
S (M) L (XL) 

Mål 
Passer til brystvidde: 84 (92) 100 (108) cm 
Overvidde: 91 (98) 105 (113) cm  
Hel længde: ca. 54 (56) 58 (60) cm 
Ærmelængde: ca. 44 (45) 46 (47) cm

Strikkefasthed 
22 m og 28 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10 
cm

Særlige forkortelser
o-indt: 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over.
udt: Udtagning  strik drejet ret i lænken mellem m.

Arbejdsgang 
Blusen strikkes oppefra og ned.  De opgivne mål giver 
en forholdsvis kort bluse med lange ærmer. Ønskes 
blusen eller ærmerne længere eller kortere er det 
nemt at regulere.
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Bærestykke 
Slå 160 (168) 176 (184) m op på rundp 3 mm med 
fv. A, saml omg, og strik 1 omg rib, 1 r, 1 vr, idet der 
samtidig placeres maskemarkører således: Strik 58 
(60) 62 (64) m rib, sæt en markør, strik 22 (24) 26 
(28) m rib (= ærme), sæt en markør, strik 58 (60) 62 
(64) m rib, sæt en markør, strik 22 (24) 26 (28) m rib 
(= ærme), sæt en markør, den sidste markør angiver 
samtidig omgangens begyndelse. 
Skift til fv. B, og strik yderligere 5 omg rib.
 
Skift til p 3,5 mm og fortsæt herefter i glatstrik med 
udtagninger således: 
Næste omg: *1 r, 1 udt, strik r til 1 m før næste 
markør, 1 udt, 1 r, flyt markør*, gentag fra * til * 
yderligere 3 gange (der er taget i alt 8 m ud). Gentag 
disse udtagninger på hver 2. omg yderligere 5 gange, 
derefter på hver 3. omg 11 (13) 15 (17) gange = 296 
(320) 344 (368) m.
 
Nu deles arbejdet, idet ærmernes m sættes på en 
maskeholder eller en tråd. 
Fortsæt rundt i glatstrik over kroppens m, idet der 
slås 8 (10) 12 (14) nye m op over hvert ærme på 
første omg = 200 (216) 232 (248) m. 
Når arbejdet måler 34 cm fra delingen (eller ønsket 
længde) skiftes til p nr. 3. 
Strik 5 omg rib, 1 r, 1 vr. 
Skift til fv. A og strik 1 omg rib. Luk løst af i rib.

Ærme 
Sæt ærmets 56 (62) 68 (74) hvilende m på strømpep 
3,5 mm, og strik rundt med fv. B, idet der samles 1 
m op i hver af de 8 (10) 12 (14) nye m, der blev slået 
op ved delingen, samt yderligere 1 m på hver side af 
disse  denne m strikkes på næste omg sammen med 
den næste m på ærmet = 64 (72) 80 (88) m. Sæt en 
markør mellem de to midterste af de 8 (10) 12 (14) 
m for at markere omgangens begyndelse.
 
Strik 31 (25) 19 (13) omg glatstrik, og tag derefter 1 
m ind på hver side af markøren således: 
Næste omg: 1 r, 2 r sm, strik til 3 m før markøren, 
o-indt, 1 r. 
Gentag disse indtagninger på hver 10. omg, yderlige-
re 8 (9) 10 (11) gange = 46 (52) 58 (64) m. Fortsæt 
lige op, til ærmet måler ca. 44 (45) 46 (47) cm eller 
ønsket længde.
 
Skift til strømpep 3 mm, og strik 5 omg rib, 1 r, 1 vr. 
Skift til fv. A, og strik 1 omg rib. 
Luk løst af.
 
Strik det andet ærme magen til.

Montering 
Sy det lille hul under ærmerne sammen med maske-
sting. 
Hæft alle ender. Skyl arbejdet, centrifuger let, og lad 
tørre liggende.


