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Modellens farve afspejler det kølige havvand 
på en klar forårsdag. Det lille mønster på for- 
og bagstykke ligner de små bølger som en kø-
lig forårsvind danner på havoverfladen. Sådan 
en dag, hvor man har brug for en enkel, lun 
bluse under jakken.
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Materialer
400 (450) 450 (500) g Indiecita fra Filcolana i fv 819 
(Raindrop mélange)
Rundpind 3 og 3,5 mm, 60 cm.

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105-
112) cm 
Vidde under ærmet: 94 (102) 110 (118) cm
Vingefang: 147 (152) 157 (162) cm
Hel længde: ca. 57 (58) 60 (61) cm

Strikkefasthed
28 m x 36 p i perlemønster på p 3,5 mm = 10 x 10 
cm
Passer strikkefastheden ikke, prøv med større eller 
mindre pind

Særlige forkortelser
Mgb: Med garnet bag arbejdet
kr2hø: Kryds 2 masker mod højre: Sæt 1 m på hjæl-
pepind bag arbejdet, 1 r, strik m på hjælpepinden ret
kr2ve: Kryds 2 masker mod venstre: Sæt 1 m på 
hjælpepind foran arbejdet, 1 r, strik m på hjælpepin-
den ret.
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Perlemønster
1. p (vrangsiden): Strik vrang.
2. p: *1 vr, 3 r*, gentag fra * til *.
3. p: Strik vrang.
4. p: *2 r, 1 vr, 1 r*, gentag fra * til *.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes frem og tilbage på rundpind. Først 
strikkes midterpanelet for og bag nedefra og op. 
Herefter strikkes der masker op langs den ene side af 
disse paneler, mens der slås nye masker op i halsen. 
Så strikkes sider og ærmer – først det ene og så det 
andet, der begge afsluttes med en ribkant.
Til slut strikkes halskant i rib og ribkant nederst.

Midterpaneler
Slå 63 m (alle str.) op på rundp 3,5 mm og strik frem 
og tilbage således:
1. p (vrangsiden): 1 r, strik vr til sidste m, og slut 
med 1 r.
2. p (retsiden): 1 r, 1 vr løs af mgb, strik r til de sid-
ste 2 m, 1 vr løs af mgb, 1 r.
3. p: Som 1. p.
4. p: 1 r, 1 vr løs af mgb, *5 vr, kr2hø, kr2ve*, gen-
tag fra * til *, til de sidste 7 m, 5 vr, 1 vr løs af mgb, 
1 r.

For
Gentag disse 4 p, yderligere 36 (37) 38 (39) gange, 
og strik derefter igen 1.-3. p. Luk 1 m af i hver side, 
og lad m hvile.

Bag
Gentag disse 4 p, yderligere 41 (42) 43 (44) gange, 
og strik derefter igen 1.-3. p. Luk 1 m af i hver side, 
og lad m hvile.

Venstre side og ærme
Læg for og bag med retsiden op og de åbne masker 
mod hinanden – forstykket til højre og bagstykket til 
venstre. 
Strik 112 (115) 118 (121) m op på p 3 mm langs 
forstykket, inden for den yderste maske, slå 24 (26) 
28 (30) masker op til skulder, og strik 127 (130) 133 
(136) m op langs bagstykket (= 263 (271) 279 (287) 
m). Marker den midterste maske = 132. (136.) 140. 
(144.) m, denne m og 1 m på hver side af den strik-
kes glatstrik (r på retsiden, vr på vrangsiden).
Skift til p 3,5 mm, og strik perlemønster frem og 
tilbage efter beskrivelsen ovenfor, til arbejdet måler i 
alt 10 (11) 12 (13) cm fra opsamlingen. Slut med en 
p fra vrangsiden. Tag nu ind midt på ærmerne såle-
des: Næste p: Strik perlemønster til 2 m før den mar-
kerede m, 2 r sm, strik den markerede m ret, tag 1 r 
løs af, 1 r, træk den løse m over, strik pinden ud.
Gentag disse indtagninger på hver 6. p, til der er 
taget ind i alt 24 gange. 
Samtidig, når sidestykket måler 13 (15) 17 (19) cm 
fra opsamlingen, skal der lukkes m af i siderne. Slut 
med en p fra vrangsiden, og luk derefter 40 (42) 44 
(46) m af i begyndelsen af de næste 2 p.
Luk derefter 3 m af i begyndelsen af de følgende 6 p 
og 2 m i begyndelsen af de næste 6 p. 
Tag derefter 1 m ind i hver side på hver 2. p 3 gange, 
og derefter på hver 4. p 21 gange (= 57 (61) 65 (69) 
m).
Fortsæt lige op, til arbejdet måler 52,5 (55) 57,5 (60) 
cm fra opsamlingen /midterstykket.
Skift til p 3 mm, og strik rib, 1 r, 1 vr, idet der på 1. p 
tages ind jævnt fordelt til 52 (54) 58 (60) m. Strik i 
alt 10 cm rib, og luk løst af.

Højre side og ærme
Læg for og bag med retsiden op og de åbne masker 
mod hinanden – bagstykket til højre og forstykket til 
venstre. 
Strik 127 (130) 133 (136) m op med p 3 mm langs 
bagstykket, inden for den yderste maske, slå 24 (26) 
28 (30) masker op, og strik 112 (115) 118 (121) m 
op langs forstykket (= 263 (271) 279 (287) m). Mar-
ker den midterste maske = 132. (136.) 140. (144.) 
m, denne m og 1 m på hver side af den strikkes glat-
strik (r på retsiden, vr på vrangsiden). 
Strik højre side og ærme på samme måde som ven-
stre side og ærme.

Hals
Sæt de hvilende m fra for- og bagstykke på rundp 3 
mm, og strik 23 (25) 27 (29) m op i hver side af hal-
sen, hvor der blev slået nye m op. Lad omg begynde 
midt bag, og markér den yderste m på hhv. for- og 
bagstykke (den m, der blev taget løs af, og løber hele 
vejen op langs midterpanelerne i hver side). Strik 
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rundt i rib, 1 r, 1 vr, og tag ind således: *Strik til 1 
m før den markerede m, tag 2 r løs af som skulle de 
strikkes r sm, strik 1 r, og træk de 2 løse m over*, 
gentag fra * til * yderligere 3 gange, strik omg rundt.
Gentag disse indtagninger på hver omg, til der er 
strikket i alt 8 omg. Luk af i rib.

Ribkant forneden
Begynd i højre side, strik ca. 3 m op for hver 4 p 
langs sidestykket (= ca. 35 (40 (45) 50 m), strik 61 
m op langs midterpanelets opslagningskant, strik op 
på samme måde langs det andet sidestykke. Gør det 
samme over ryggens m (= i alt ca. 262 (282) 302 
(322) m). Strik rundt i rib, 1 r, 1 vr, til ribkanten må-
ler 10 cm. Luk løst af i rib.

Montering
Sy ærmesømmene sammen med madrassting. Hæft 
alle ender.
Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.


