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Denne fine mohair T-shirt er opkaldt efter 
designerens svigerdatter Emma, som ønskede 
sig en T-shirt strikket i mohair med et helt en-
kelt look. Det fik hun, dog tilføjet lidt glimmer 
og en fin skulderdetalje, bare fordi designeren 
ikke kunne lade være.
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Materialer
150 (175) 200 (200) 225 g Tilia farve 286 (Purpur)
15 (15) 15 (20) 20 g Paia farve 709 (Rose Shimmer)
Ribkanterne strikkes med 1 tråd Tilia og 1 tråd Paia 
holdt sammen. Resten af arbejdet strikkes med 2 
tråde Tilia.

Rundpind 3 mm 40 cm, rundpind 3,5 og 4 mm, 60 
eller 80 cm. 40 cm rundpind kan erstattes af strøm-
pepinde i samme nr eller rundpind 80 cm hvis der 
strikkes magic loop.
1 Maskemarkør
2 markeringstråde (restegarn)

Størrelser 
S (M) L (XL) XXL

Mål
Passer til brystvidde: ca. 85-89 (90-95) 96-105 (106-
115) 116-125 cm 
Overvidde: 90 (96) 106 (116) 126 cm
Længde: ca. 54 (57) 59 (60) 61 cm

Strikkefasthed
22 m og 30 p i glatstrik på p 4 mm med 2 tråde Tilia 
holdt sammen = 10 x 10 cm.

Arbejdsgang 
T-shirten strikkes oppefra og ned. Efter halskan-
ten strikkes der forkortede rækker over nakkens og 
skuldrenes masker for at give en bedre pasform. 
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Skulderen får en fin detalje med en enkelt maskeræk-
ke der løber på tværs af arbejdet, denne fremkommer 
helt automatisk når man strikker skulderudtagnin-
gerne. Ærmerne strikkes samtidig med bærestykket. 
Ribkanterne lukkes af med en syet italiensk aflukning, 
det tager lidt tid, men er arbejdet værd.

Særlige forkortelser
v-udt: Før venstre pind, med retning fra forsiden og 
væk fra dig selv, ind i lænken mellem to m, tag for-
sigtigt lænken op på pinden og strik den drejet ret. 
h-udt: Før venstre pind, med retning fra bagsiden og 
ind mod dig selv, ind i lænken mellem to masker, tag 
forsigtigt lænken op på pinden og strik den ret.
 

Særlige teknikker 
Vendepinde (German Short Rows): Strik til det sted, 
hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. m vr 
løs af med garnet foran masken (mod din selv). Før 
garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller 
væk fra dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en 
dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den 
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som 
arbejdet viser).

TIP: Paia trævler nemt i enderne. Slå en enkelt 
knude på enden af Paia-tråden og stram godt til, så 
trævler tråden ikke og du kan stadig nemt trække 
den igennem nålens øje og strikketøjet.

Vip arbejdet mod dig selv. Stik højre pind ind i 
”nakken” (bagsiden) af den underliggende ma-
ske forfra og strik r (se illustration nedenfor), 
strik 1. m på venstre p r.

Tvillingeudtagning (tv-udt)

Skulderudtagninger
- fra retsiden: 
Strik til skuldermasken: Læg lænken mellem m op på 
venstre p (stik pinden ind under lænken fra bagsiden 
mod forsiden) og strik lænken r (h-udt), 1 r (skulder-
masken), læg lænken mellem m op på venstre p (stik 
pinden ind under lænken fra forsiden mod bagsiden) 
og strik lænken dr r (v-udt).
- fra vrangsiden:
Strik til skuldermasken: Læg lænken mellem m op på 
venstre p (stik pinden ind under lænken fra forsi-
den mod bagsiden) og strik vr i bagerste lænkeben, 
1 vr (skuldermasken), læg lænken mellem m op på 
venstre p (stik pinden ind under lænken fra bagsiden 
mod forsiden) og strik lænken vr.
Bemærk: Skulderudtagninger foretages på både 
retside og vrangside af hver skuldermaske når der 
strikkes frem og tilbage, og på alle omgange når der 
strikkes rundt, til det anviste antal udtagninger er 
foretaget.

Bærestykke
Slå 108 (108) 112 (116) 120 m op på rundpind 3 mm 
med 1 tråd Tilia og 1 tråd Paia holdt sammen. Indsæt 
en omgangsmarkør og saml omgangen.
Strik rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 3 cm.
Skift til rundp 4 mm 
Bryd Paia og sæt yderligere en tråd Tilia til arbejdet 
og strik videre med 2 tråde Tilia.
Strik 1 omg ret og inddel arbejdet således: Strik 26 
(26) 27 (28) 29 r, sæt en markeringstråd rundt om 
næste m (skuldermaske), 53 (53) 55 (57) 59 r, sæt 
en tråd rundt om næste m (skuldermaske), strik 27 
(27) 28 (29) 30 r til omgangsmarkøren som også 
markerer midt bag.

Nu strikkes der vendepinde for at gøre nakken højere, 
samtidig med at der strikkes udtagninger på begge 
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sider af hver skuldermaske, både på ret- og vrangsi-
den, således:

1. vendep (retsiden): Strik ret til den første skulder-
maske, foretag skulderudtagninger som beskrevet for 
retsiden, 2 r, vend.
2. vendep (vrangsiden): 1 vendemaske, strik vr til 
skuldermasken, foretag skulderudtagninger som be-
skrevet for vrangsiden, strik vr til den anden skulder-
maske, foretag skulderudtagninger, 2 vr, vend.

3. vendep: Strik ret til vendemasken fra forrige p 
(husk skulderudtagninger), strik denne r (igennem 
begge maskeben) og strik yderligere 2 r, vend.
4. vendep: 1 vendemaske, strik vr til vendemasken 
fra forrige p (husk skulderudtagninger), strik denne 
vr (igennem begge maskeben) og strik yderligere 2 
vr, vend.
Gentag disse 2 p yderligere 4 gange, til der er 29 
(29) 31 (31) 33 m mellem vendemaskerne midt for.

Strik nu vendepinde som hidtil, men strik hhv. 3 r på 
retsiden og 3 vr på vrangsiden, efter vendemaskerne, 
og vend igen, til der er 5 (5) 7 (7) 9 m tilbage midt 
for mellem vendemaskerne, sidste vending er fra 
vrangsiden til retsiden. Strik ret til omgangsmarkøren 
midt bag.
Nu fortsættes der rundt i omgange og der strikkes 
udelukkende ret, mens der fortsat tages ud på hver 
side af skuldermaskerne, til der er taget ud i alt 19 
(21) 22 (24) 26 gange = 91 (95) 99 (105) 111 m på 
hhv. forstykke og ryg.
Strik 1 omg uden udtagninger.
Næste omg: *Strik r til 2 (2) 2 (3) 3 m før skulder-
masken, indsæt en markør, strik tv-udt på hver af de 
næste 5 (5) 5 (7) 7 m (= 10 (10) 10 (14) 14 ærme-
masker), indsæt markør*, gentag fra * til *, strik r til 
omgangsmarkøren.

Nu fortsættes der rundt med ærmeudtagninger såle-
des:
1. omg: Strik r til første markør, flyt markøren, *h-
udt, strik r til næste markør, v-udt, flyt markøren*, 
strik r til næste markør, flyt markøren, gentag fra * til 

*, strik r til omgangsmarkøren.
2. omg: Strik r omg rundt.
Gentag disse 2 omg, til der er taget ud i alt 22 (22) 
22 (21) 22 gange = 54 (54) 54 (56) 58 ærmemasker 
imellem markørerne. Slut med en omg uden udtag-
ninger.

Nu påbegyndes udtagninger på kroppen samtidig med 
at ærmeudtagninger fortsætter, således:
1. omg: Strik r til første markør, flyt markøren, *h-
udt, strik r til næste markør, v-udt, flyt markøren*, 
strik r til næste markør, flyt markøren, gentag fra * til 
*, strik r til omgangsmarkøren. 
2. omg: Strik r til 1 m før første markør, *v-udt, 1 r, 
flyt markøren, strik r til næste markør, flyt markøren, 
1 r, h-udt, strik r til 1 m før næste markør*, gentag 
fra * til *, strik r til omgangsmarkøren. 
Gentag disse 2 omgange yderligere 4 (5) 7 (11) 12 
gange, gentag 1. omg yderligere 1 gang = 97 (103) 
111 (123) 131 m på hhv. forstykke og ryg, og 66 (68) 
72 (82) 86 m på hvert ærme.

Næste omg: *Strik r til markøren, slå 2 (2) 5 (5) 8 
m op med løkkeopslagning, fjern markør og sæt alle 
ærmemaskerne til hvil på en tråd restegarn eller en 
ekstra rundpind*, gentag fra * til *, strik r omgangen 
rundt = 198 (210) 232 (254) 278 m på kroppen.

Nu fortsættes der rundt over kroppens m, til hele 
arbejdet måler 50 (53) 55 (56) 57 cm, målt midt bag 
fra ribbens opslagskant. Bryd den ene tråd Tilia og 
sæt 1 tråd Paia til arbejdet, ribben strikkes med 1 
tråd af hver kvalitet holdt sammen.
Skift til rundp nr 3,5 og strik 1 omg r.
Strik rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 4 cm. Bryd garnet 
med en garnende der er ca. 3 gange ribbens om-
kreds.
Luk af med italiensk aflukning, således:
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 ven-
stre, 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 der er 1 (vrang)m tilbage på ven-
stre p. 

Afslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod ven-
stre, i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6. Alle masker er syet af. Hæft enden 
grundigt.

Lav en ring af garnet, således at den lange 
garnende (med garnnøglet i den anden ende) 
lægges ovenpå den tråd der sidder fast på pin-
den, strik højre pind ind forfra i ringen, stram 
garnet så ringen bliver til en maske. Gentag til 
det ønskede antal masker.

Løkkeopslag
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Ærmer
Begynd midt i ærmegabet og strik med strømpepinde 
eller rundp 4 mm og 2 tråde Tilia, og strik 1 (1) 3 (3) 
4 m op i bunden af ærmegabet, strik de hvilende m r 
og strik 1 (1) 2 (2) 4 m op i bunden af ærmegabet = 
68 (70) 77 (87) 94 m.
Indsæt en omgangsmarkør og fortsæt rundt i glat-
strik, til ærmet måler 8 (8) 9 (10) 10 cm fra ærme-
gabet.
Bryd den ene tråd Tilia og sæt 1 tråd Paia til arbejdet, 
der strikkes videre med en tråd af hver kvalitet.
Skift til strømpepinde eller rundp 3 mm.
Næste omg: 2 (0) 0 (3) 3 r, *4 (5) 5 (4) 4 r, 2 r sm*, 
gentag fra * til *, til der er 6 (0) 0 (6) 7 m tilbage, 6 
(0) 0 (6) 7 r = 58 (60) 66 (74) 80 m.
Fotsæt i rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 3 cm. 
Luk af med italiensk aflukning som på kroppen.
Strik det andet ærme tilsvarende.

Montering
Hæft ender.
Vask blusen forsigtigt ifølge anvisninger på bandero-
lerne og lad den ligge til tørre fladt på et håndklæde.


