Ingrid - en fin og blød bluse
Design: Sanne Bjerregaard
For Sanne Bjerregaard er Astrid Lindgrens
vidunderlige univers er en evig kilde til inspiration, og især Pippi-fortællingerne fascinerer.
Pippi’s sweater blev som Pippi selv: Farveglad
og temmelig skør, mens Tommy og Annika fik
hver en lidt mere forsigtig trøje. Selvfølgelig
skulle Tommy og Annikas mor, fru Ingrid Settergren også have en bluse.
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Materialer
200 (250) 250 (300) 300 g Merci fra Filcolana i fv
4142 (Cherry Blossom)
150 (150) 150 (175) 175 g Tilia fra Filcolana i fv 321
(Sakura)
Rundpind 3 mm 80 cm
Rundpind 4 mm, 80-120 cm
- hvis der ikke strikkes med magic loop, skal der i
stedet bruges rundpind 3 mm 40 cm, rundpind 4 mm
60 cm og strømpepinde 3 mm
Restegarn til opslagning
2 sikkerhedsnåle
Størrelser
S (M) L (XL) XXL
Mål
Passer til brystvidde: ca. 80-88 (89-96) 97-104 (105112) 113-120 cm
Livvidde let strakt (bluse): 78 (84) 91 (95) 99 cm
Vingefang (ærmekant til ærmekant): 132 (136) 140
(144) 147 cm
Længde: 52 (55) 57 (60) 62 cm
Strikkefasthed
27 m i rib med 2 tråde Tilia på p 3 (strakt rib: ca. 21
m) = 10 cm
21 m og 31 p i glatstrik med 1 tråd Tilia og 1 tråd
Merci på p 4 mm =10 x 10 cm
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Maskesting
Bryd garnet, så der er en god lang hale at sy
med. Tråd garnet på en stump nål.
Hold de to sæt m der skal syes sammen parallelt med hinanden, vrangside mod vrangside.
Begynd derefter således:
- Før nålen bagfra (som skulle den strikkes
vrang) gennem første m på forreste pind. Lad
m side på pinden.
- Før nålen forfra (som skulle den strikkes ret)
gennem første m på bagerste pind. Lad m side
på pinden.

Fortsæt herefter således:
1. Før nålen forfra gennem første m på forreste pind. Lad m falde af pinden.
2. Før nålen bagfra gennem næste m på forreste pind. Lad m sidde på pinden.
3. Før nålen bagfra gennem næste m på bagerste pind. Lad m sidde på pinden.
4. Før nålen forfra gennem næste m på forreste pind. Lad m sidde på pinden.
Gentag 1.-4. trin til alle m er syet sammen.

Arbejdsgang
Ingrid er strikket i let flagermusfacon, nedefra og op.
Der strikkes i ét stykke op til ærmekanten, hvorefter
arbejdet deles og det øverste stykke af forstykket og
ryggen strikkes hver for sig. Herefter sys stykkerne
sammen øverst på ærmet og skulderen med maskesting. Alle ribkanter strikkes med 2 tråde Tilia, resten
med 1 tråd Tilia og 1 tråd Merci holdt sammen.
Særlige forkortelser
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.
v-udt: Før venstre pind, med retning fra forsiden og
væk fra dig selv, ind i lænken mellem to m, tag forsigtigt lænken op på pinden og strik den drejet ret.
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Side 2
Bluse
Slå 83 (89) 97 (101) 105 m op med restegarnet på
rundpind 3 mm og strik 2 p ret. Bryd garnet.
Sæt 2 tråde Tilia til arbejdet og strik 1 p vrang. Vend
ikke, men saml omgangen og fortsæt rundt. Strik 2
omg vr.
Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste
tværlænke strikket med Tilia 3 p nede i arbejdet (=
1. p med Tilia), 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 = 164 (176)
192 (200) 208 m.
Strik 1 vr, indsæt en markør for omgangens begyndelse og fortsæt rundt i rib (1 r, 1 vr), til ribben måler
12 cm. Klip opslagstråden forsigtigt af.
Næste omg: Sæt en markeringstråd rundt om den
første m (en retmaske), strik 81 (87) 95 (99) 103 m
rib, sæt en markeringstråd rundt om næste m (en
retmaske), strik rib omg rundt.
De markerede masker er sidemasker.
Bryd den ene tråd Tilia og sæt 1 tråd Merci til arbejdet. Nu fortsættes der med 1 tråd af hver kvalitet.
Skift til rundpind 4 mm.
Næste omg: 1 r (sidemasken), 0 (1) 0 (2) 2 r, *hudt, 5 r*, gentag fra * til *, til 1 (1) 0 (2) 1 m før
næste sidemaske, h-udt, 1 (1) 0 (2) 1 r, 1 r (sidemasken), 0 (1) 0 (2) 2 r, gentag fra * til *, til 1 (1) 0 (2)
1 m før første sidemaske, h-udt, 1 (1) 0 (2) 1 r = 198
(212) 232 (240) 250 m.
Strik 3 omg ret.
Næste omg: *1 r (sidemasken), v-udt, strik r til sidemasken, h-udt*, gentag fra * til * omg rundt.
Gentag de sidste 4 omg, yderligere 11 (12) 13 (15)
16 gange = 246 (264) 288 (304) 318 m.
Strik 1 omg r.
Tip: Hvis du gerne vil have bredde, men knap så meget længde på blusen, kan du strikke færre af ovenstående gentagelser med udtagning på hver 4. omg,
og i stedet tilsvarende flere af nedenstående gentagelser med udtagninger på hver 2. omg.
Næste omg: *1 r (sidemasken) strikket en smule
løst, v-udt, 1 r, v-udt, strik r til 1 m før sidemasken, h-udt, 1 r, h-udt*, gentag fra * til * yderligere
1 gang. Bemærk at sidemaskerne skal strikkes en
smule løst, for at de kan give sig og ”følge med” i
udtagningerne.
Gentag de sidste 2 omg, yderligere 17 (17) 16 (16)
16 gange = 390 (408) 424 (440) 454 m.
Strik 1 omg r.
Nu deles arbejdet og forstykke og ryg strikkes færdig
hver for sig, således:
Næste omg: Strik 1 r (sidemasken) og sæt denne på
en sikkerhedsnål, strik r til og med næste sidemaske,
sæt denne på en sikkerhedsnål og strik r omgangen
rundt.
Herefter strikkes der frem og tilbage på rundpinden.
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Ryg
Fortsæt lige op i glatstrik (ret på retsiden, vrang på
vrangsiden) over ryggens 194 (203) 211 (219) 226
m, til arbejdet måler 13 (14) 16 (16) 17 cm fra delingen, slut med en p fra vrangsiden.
Lad maskerne hvile på et stykke restegarn eller en
ekstra rundpind.
Forstykke
Sæt garnet til de hvilende m og strik som på ryggen,
til arbejdet måler 13 (14) 16 (16) 17 cm, slut med en
p fra vrangsiden.
Sy skuldrene sammen: Sy de yderste 67 (71) 74 (78)
81 m på hver skulder sammen med maskesting.
Halskant
Strik m op med rundpind 3 mm og 2 tråde Tilia. Strik
1 m op i maskestinget på den ene skulder, strik r
over de 60 (61) 63 (63) 64 m langs den ene side af
halsen, strik 1 m op i maskestinget på den anden
skulder og fortsæt i r over de 60 (61) 63 (63) 64
m langs den anden side af halsen = 122 (124) 128
(128) 130 m.
Fortsæt i rib (1 r, 1 vr), til halskanten måler 3 cm.
Bryd garnet med en garnende der er ca 3 gange halskantens omkreds.
Luk m af med italiensk syet 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 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.
Ærmer
Sæt den hvilende sidemaske på rundpind 3 mm (eller
strømpepinde hvis der ikke strikkes magic loop). Med
2 tråde Tilila strikkes der herefter 53 (57) 65 (65) 69
m op langs ærmekanten ned til sidemasken = 54 (58)
66 (66) 70 m.
Saml omg og strik rundt i rib (1 r, 1 vr). Fortsæt
rundt i rib, til ribkanten måler 20 cm.
Luk af med italiensk syet aflukning som på halskanten.
Strik det andet ærme tilsvarende.
Montering
Hæft ender og skyl blusen forsigtigt op efter anvisningerne på Tilia’s banderole. Lad blusen ligge fladt til
tørre.
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