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Jessica er en viderefortolkning af børnedesig-
net ”Kongelunden” fra vores AW20-kollektion. 
De små snoninger kan man næsten kalde for 
designerens signaturmønster, da de sniger sig 
ind i mange af hendes designs, netop fordi de 
er så fine og utroligt enkle at strikke.
På Jessica har designeren placeret snoninger-
ne midt på forstykke og ryg samt brugt dem 
som ærmemanchetter i stedet for en traditio-
nel rib. Ballonærmerne med puf tilfører blusen 
en god sjat drama.
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Materialer
(200) 200 (250) 250 g Saga fra Filcolana i farve 131 
(Dragon Fruit)
(150) 150 (175) 175 g Tilia fra Filcolana i farve 360 
(Azalea)
Rundpind 3,5 og 4 mm, 40 cm og 60-80 cm 
Strømpepinde 3,5 mm og 4 mm (hvis der ikke strik-
kes magic loop på lang rundpind)
Maskemarkører: 4 gule og 4 grønne, farverne er un-
derordnede så længe du kan kende forskel på dem
Hæklenål nr. 3

Størrelser
(S) M (L) XL

Mål
Passer til brystvidde: (84-90) 91-96 (97-106) 107-
113 cm
Overvidde: (93) 98 (109) 116 cm
Længde (målt fra højeste punkt på skulder): (53) 55 
(58) 60 cm
Ærmelængde: (51) 52 (52) 53 cm
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Strikkefasthed
22 m x 31 p i glatstrik på p 4 mm, med en tråd af 
hver kvalitet = 10 x 10 cm.

Arbejdsgang
Blusen strikkes oppefra og ned i ét stykke, med ud-
tagninger omkring skuldermaskerne. For at skuldrene 
ikke skal trække sig sammen og rynke, laves der på 
hver 2. pind omslag imellem skuldermaskerne, på 
næste p slippes omslaget, på den måde kan skulder-
maskerne trække sig lange så de passer med strikke-
fastheden i bredden.
Når skulderbredden er nået, deles arbejdet så ryg 
og forstykke strikkes hver for sig ned til bunden af 
ærmegabet, hvor stykkerne igen samles og kroppen 
strikkes rundt. Der strikkes m op langs ærmegabet og 
ærmerne strikkes rundt.

Særlige forkortelser
to-2 (træk over 2 m): Tag 1 r løs af, 2 r, træk den 
løse m over de 2 m.
fm: Flyt markør over på højre pind.
v-udt: Før venstre pind, med retning fra forsiden og 
væk fra dig selv, ind under lænken mellem to masker, 
løft lænken op på pinden og strik den drejet ret. 
h-udt: Før venstre pind, med retning fra bagsiden og 
ind mod dig selv, ind under lænken mellem to masker, 
løft lænken op på pinden og strik den ret.
v-udt-vr: Før venstre pind, med retning fra bagsiden 
og ind mod dig selv, ind under lænken mellem to ma-
sker, løft lænken op på pinden og strik den vrang.
h-udt-vr: Før venstre pind, med retning fra forsiden 
og væk fra dig selv, ind under lænken mellem to 
masker, løft lænken op på pinden og strik den drejet 
vrang.

Særlige teknikker 
Vendepinde (German Short Rows): Læg garnet over 
højre p og tag 1. m på venstre pind løs af som skulle 
den strikkes vrang. Træk i garnet, væk fra dig selv, så 
masken (der nu sidder på højre p) trækkes bagover 
og ligger dobbelt på pinden. Hold trækket i garnet 
mens du strikker næste maske. Vendemasken strik-
kes på denne måde, uanset om du er på ret- eller 
vrangsiden af arbejdet. Når du strikker hen over ven-

demasken (på næste p), strikkes der igennem begge 
maskens ben.

Bærestykke
Slå (82) 82 (96) 96 m op på 4 mm rundpind med 
en tråd af hver kvalitet holdt sammen. Saml omg og 
inddel m således: Indsæt en grøn markør, 4 vr, [3 r, 4 
vr] (5) 5 (6) 6 gange, indsæt grøn markør, 2 r (skul-
dermasker), indsæt grøn markør, 4 vr, [3 r, 4 vr] (5) 
5 (6) 6 gange, indsæt grøn markør, 2 r (skulderma-
sker).

1. omg: 4 vr, [to-2, 4 vr] (5) 5 (6) 6 gange, fm, 2 
r (skuldermasker), fm, 4 vr, [to-2, 4 vr] (5) 5 (6) 
gange, fm, 2 r (skuldermasker).
2. omg: 4 vr, [1 r, slå om, 1 r, 4 vr] (5) 5 (6) 6 
gange, fm, 2 r, fm, 4 vr, [1 r, slå om, 1 r, 4 vr] (5) 5 
(6) gange, fm, 2 r.
3. omg: *4 vr, [3 r, 4 vr] (5) 5 (6) 6 gange, fm, 2 r, 
fm*, gentag fra * til * omg ud.
4. omg: Som 3. omg.
Gentag 1-4. omg yderligere 1 gang. Strik 1. omg 
yderligere 1 gang.

Fortsæt nu med vendepinde for at gøre nakken hø-
jere, således:
1. p (retsiden): v-udt, indsæt gul markør, 1 vr, 
vend.
2. p: 1 vendemaske, flyt gul markør over, 1 vr, h-udt-
vr, flyt grøn markør over, 2 vr, flyt grøn markør over, 
v-udt-vr, indsæt gul markør, 4 r, *1 vr, slå om, 1 vr, 4 
r*, gentag fra * til * til den grønne markør, indsæt gul 

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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markør, h-udt-vr, flyt grøn markør over, 2 vr, flyt grøn 
markør over, v-udt-vr, indsæt gul markør, 1 r, vend.

3. p: 1 vendemaske, fm, 1 r, h-udt, fm, 1 r, slå om, 1 
r, fm, v-udt, 1 r, fm, 4 vr, *3 r, 4 vr*, gentag fra * til 
*, til den gule markør, fm, 1 r, h-udt, fm, 1 r, slå om, 
1 r, fm, v-udt, strik r til den gule markør, fm, 2 vr, 
vend.

4. p: 1 vendemaske, strik r til den gule markør, fm, 
strik vr til den grønne markør, h-udt-vr, fm, 1 vr, lad 
omslaget falde, 1 vr, fm, v-udt-vr, strik vr til den gule 
markør, fm, 4 r, *3 vr, 4 r*, gentag fra * til *, til den 
gule markør, fm, strik vr, til den grønne markør, h-
udt-vr, fm, 1 vr, lad omslaget falde, 1 vr, fm, v-udt-vr, 
fm strik vr til den gule markør, fm, 2 r, vend.

5. p: 1 vendemaske, strik vr til den gule markør, fm, 
strik r til den grønne markør, h-udt, fm, 1 r, slå om, 1 
r, fm, v-udt, strik r til den gule markør, fm, 4 vr, *to-
2, 4 vr*, gentag fra * til *, til den gule markør, fm, 
strik r, til den grønne markør, h-udt, fm, 1 r, slå om, 1 
r, fm, v-udt, strik r til den gule markør, fm, 3 vr, vend.

6. p: 1 vendemaske, strik r til den gule markør, fm, 
strik vr til den grønne markør, h-udt-vr, fm, 1 vr, lad 
omslaget falde, 1 vr, fm, v-udt-vr, strik vr til den gule 
markør, fm, 4 r, *1 vr, slå om, 1 vr, 4 r*, gentag fra 
* til *, til den gule markør, fm, strik vr til den grønne 
markør, h-udt-vr, fm, 1 vr, lad omslaget falde, 1 vr, 
fm, v-udt-vr, strik vr til den gule markør, fm, 3 r, 
vend.

7. p: 1 vendemaske, strik vr til den gule markør, fm, 
strik r til den grønne markør, h-udt, fm, 1 r, slå om, 1 
r, fm, v-udt, strik r til den gule markør, fm, 4 vr, *3 r, 
4 vr*, gentag fra * til *, til den gule markør, fm, strik 
r, til den grønne markør, h-udt, fm, 1 r, slå om, 1 r, 
fm, v-udt, strik r til den gule markør, fm, 4 vr, vend.

8. p: 1 vendemaske, strik r til den gule markør, fm, 
strik vr til den grønne markør, h-udt-vr, fm, 1 vr, lad 
omslaget falde, 1 vr, fm, v-udt-vr, strik vr til den gule 
markør, fm, 4 r, *3 vr, 4 r*, gentag fra * til *, til den 
gule markør, fm, strik vr til den grønne markør, h-
udt-vr, fm, 1 vr, lad omslaget falde, 1 vr, fm, v-udt-vr, 
strik vr til den gule markør, fm, 4 r, vend.

Sidste vendepind (retsiden, mønsterets 1. omg): 
1 vendemaske, strik vr til den gule markør, fm, strik r 
til den grønne markør, h-udt, fm, 1 r, slå om, 1 r, fm, 
v-udt, strik r til den gule markør, fm, 4 vr, *to-2, 4 
vr*, gentag fra * til *, til den gule markør, fm, strik r, 
til den grønne markør, h-udt, fm, 1 r, slå om, 1 r.

Vendepindene er nu afsluttet og der er (106) (106) 
(118) 118 m på pinden. 
Fortsæt nu rundt fra retsiden, stadig med udtagnin-
ger på begge sider af skuldermaskerne på alle omg, 
således:

2. omg: Fm, v-udt, strik r til den gule markør, fm, 4 
vr, *1 r, slå om, 1 r, 4 vr*, gentag fra * til *, til den 
gule markør, fm, strik r til den grønne markør, h-udt, 
fm, 1 r, lad omslaget falde, 1 r, fm, v-udt, strik r til 
den gule markør, fm, 4 vr, *1 r, slå om, 1 r, 4 vr*, 
gentag fra * til * til den gule markør, fm, strik r til 
den grønne markør, h-udt, fm, 1 r, lad omslaget falde, 
1 r.
3. omg: Fm, v-udt, strik r til den gule markør, fm, 4 
vr, *3 r, 4 vr*, gentag fra * til *, til den gule markør, 
fm, strik r til den grønne markør, h-udt, fm, 1 r, slå 
om, 1 r, fm, v-udt, strik r til den gule markør, fm, 4 
vr, *3 r, 4 vr*, gentag fra * til * til den gule markør, 
fm, strik r til den grønne markør, h-udt, fm, 1 r, slå 
om, 1 r.
4. omg: Som 3. omg, men lad omslaget mellem skul-
dermaskerne falde.

1. omg: V-udt, strik r til den gule markør, fm, 4 vr, 
*to-2, 4 vr*, gentag fra * til *, til den gule markør, 
fm, strik r til den grønne markør, h-udt, fm, 1 r, lad 
omslaget falde, 1 r, fm, v-udt, strik r til den gule mar-
kør, fm, 4 vr, *to-2, 4 vr*, gentag fra * til * til den 
gule markør, fm, strik r til den grønne markør, h-udt, 
fm, 1 r, lad omslaget falde, 1 r.

Der er nu (120) 120 (132) 132 m på pinden.

Gentag disse 4 mønsteromg, til der i alt er taget (23) 
25 (25) 27 m ud på hver side af skuldermaskerne. 
Slut den sidste omg med en udtagning, lige før skul-
dermaskerne i højre side, dvs. skuldermaskerne og 
det glatstrikkede stykke frem til omgangsmarkøren 
strikkes ikke.

Nu deles arbejdet, så ryg og forstykke strikkes hver 
for sig, indtil stykkerne samles under ærmegabet.

Næste omg: Luk de 2 skuldermasker af, strik glat-
strik, snoningsmønster og glatstrik, frem til de næste 
2 skuldermasker, luk disse af og strik glatstrik, sno-
ningsmønster og glatstrik p ud = (85) 89 (96) 100 m 
på hhv. forstykke og ryg.

På ryg og forstykke strikkes mønsteret nu således, 
idet der strikkes frem og tilbage, vær opmærksom på, 
at du fortsætter mønsteret med den mønsterpind du 
er nået til ved delingen.
Snoningsmønster strikket frem og tilbage:
1. p: 4 vr, [to-2, 4 vr] (5) 5 (6) 6 gange.
2. p: 4 r, [1 vr, slå om, 1 vr, 4 r] (5) 5 (6) 6 gange.
3. p: Strik som m viser, omslagene strikkes r.
4. p: Strik som m viser.
Gentag 1.-4 p.

Ryg
Strik frem og tilbage i glatstrik og mønster til ryggen 
måler (11) 11 (11) 12 cm fra skuldermaskerne, målt 
helt ude i kanten, slut med snoningsmønsterets 4. p.
Udtagningsp (retsiden): 1 r, h-udt, strik mønster til 
der er 1 m tilbage, v-udt, 1 r.
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Strik 3 p som m viser.
Gentag disse 4 p, yderligere (2) 2 (3) 3 gange, sidste 
p er fra vrangsiden.
Strik nu udtagninger på hver 2. p (hver retsidep) i alt 
(6) 6 (5) 7 gange, sidste p er fra retsiden = (32) 34 
(34) 38 m i det glatstrikkede stykke i hver side. Bryd 
garnet.

Forstykke
Strik som ryggen, slut med en p fra retsiden. Bryd 
ikke garnet.

Krop
Nu samles forstykke og ryg til kroppen, og mønste-
ret strikkes igen udelukkende fra retsiden, som ved 
arbejdets begyndelse:
Vend ikke arbejdet, men slå (3) 4 (6) 7 m op med 
løkkeopslagning i forlængelse af forstykkets m, ind-
sæt omgangsmarkør, slå yderligere (3) 4 (6) 7 m op, 
fortsæt i mønster over ryggens m og slå (6) 8 (12) 14 
m op i forlængelse af ryggens m, strik i mønster over 
alle forstykkets m, til omgangsmarkøren = (218) 230 
(252) 272 m.

Fortsæt rundt i mønster over alle m, til kroppen måler 
ca. (21) 23 (25) 25 cm fra ærmegabet, slut med 
mønsterets 1. omg. Fjern omgangsmarkøren og strik 
glatstrik frem til snoningsstykket, indsæt omgangs-
markøren her.

Skift til 3,5 mm rundpind.

Kun str. S
Indtagningsomg: *2 vr sm, 2 vr sm, 2 r*, gentag fra 
* til *, til det næste glatstrikkede stykke, **2 r sm, 
3 r**, gentag fra ** til **, til der er 8 m tilbage i det 
glatstrikkede stykke, 2 r sm, 1 r, 2 r sm, 1 r, 2 r sm, 
gentag fra * til *, til det næste glatstrikkede stykke, 
gentag fra ** til **, til der er 5 m tilbage i det glat-
strikkede stykke, 2 r sm, 1 r, 2 r sm = 152 m.

Kun str. M
Indtagningsomg: *2 vr sm, 2 vr sm, 2 r*, gentag fra 
* til *, til det næste glatstrikkede stykke, 4 r, **2 r 
sm, 2 r**, gentag fra ** til **, til snoningsstykket, 
gentag fra * til *, til det næste glatstrikkede stykke, 
gentag fra ** til **, omg ud = 160 m.

Kun st.r L
Indtagningsomg: *2 vr sm, 2 vr sm, 2 r*, gentag fra 
* til *, til det næste glatstrikkede stykke, 6 r, **2 r 
sm, 2 r**, gentag fra ** til **, til der er 2 m tilbage 
i det glatstrikkede stykke, 2 r, gentag fra * til *, til 
det næste glatstrikkede stykke, gentag fra ** til **, 
til der er 2 m tilbage i det glatstrikkede stykke, 2 r = 
176 m.

Kun str. XL
Indtagningsomg: *2 vr sm, 2 vr sm, 2 r*, gentag fra 
* til *, til det næste glatstrikkede stykke, 2 r sm, 1 r, 
2 r sm, **2 r sm, 3 r**, gentag fra ** til **, til der 

er 5 m tilbage i det glatstrikkede stykke, 2 r sm, 1 r, 
2 r sm, gentag fra * til *, til det næste glatstrikkede 
stykke, gentag fra ** til **, til der er 5 m tilbage i det 
glatstrikkede stykke, 2 r sm, 1 r, 2 r sm = 188 m.

Alle str.
Fortsæt i rib (2 vr, 2 r), til ribben måler 10 cm. Sidste 
omgang sluttes 2 m før omgangsmarkøren (2 retma-
sker).
Luk ikke for stramt af, som maskerne viser.

Ærmer
Mål 3 cm ned på hver side af skuldermaskerne og sæt 
et mærke på både ryg og forstykke. Der skal være 7 
cm mellem mærkerne.
Strik m op fra retsiden med en 4 mm rundpind såle-
des: Begynd midt i ærmegabets bund og strik (38) 
38 (39) 41 m op, frem til det første mærke, slå 20 
m op med løkkeopslagning, indsæt en gul markør på 
pinden, slå yderligere 20 m op (der strikkes ikke m 
op imellem mærkerne) stik pinden ind ved det næste 
mærke og strik (38) 38 (39) 41 m op, ned til bunden 
af ærmegabet, indsæt en omgangsmarkør og saml 
omg = (116) 116 (118) 122 m.
Nu strikkes der vendinger øverst på ærmet, således:
1. p (retsiden): Strik r til 4 m efter den gule markør, 
vend.
2. p: 1 vendemaske, strik vr til 4 m efter den gule 
markør, vend.
3. p: 1 vendemaske, strik r til 4 m efter vendema-
sken fra forrige p, vend.
4. p: 1 vendemaske, strik vr til 4 m efter vendema-
sken fra forrige p, vend.
Gentag 3. og 4. p, til sidste vending foretages (6) 6 
(7) 9 m fra omgangsmarkøren, sidste vending foreta-
ges fra vrangsiden.
Strik 1 omg r over alle m.
Nu begyndes indtagninger på pufærmet:
1. omg: Strik r til 2 m før den gule markør, 1 r løs af, 
1 r, træk den løse m over, strik r omg ud.
2. omg: Strik r omg ud.
3. omg: Strik r til den gule markør, fm, 2 r sm, strik 
r omg ud.
4. omg: Strik r omg ud.
Gentag disse 4 omg, til der er taget ind i alt (20) 20 
(22) 14 gange = (96) 96 (96) 108 m på omg.

Tip: Sy evt. pufærmet til ærmegabet allerede nu, se 
afsnittet montering.

Fortsæt lige ned i glatstrik, til ærmet måler (35) 36 
(36) 37 cm fra ærmegabet.
Skift til 3,5 mm rundpind.
Indtagningsomgang: Strik 2 r sm omg ud = (48) 
48 (48) 54 m.

Ærmemanchet
1. omg: *to-2, 3 vr*, gentag fra * til * omg ud.
2. omg: *1 r, slå om, 1 r, 3 vr*, gentag fra * til * 
omg ud.
3. omg: Strik som m viser, omslagene strikkes r.
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4. omg: Strik som m viser.
Gentag 1.-4 omg, til der er strikket 12 gentagelser og 
ærmemanchetten måler ca. 16 cm, slut med 1. omg.
Luk af som m viser på næste omg.

Strik det andet ærme tilsvarende.

Montering
På ærmekuplen sys en rynketråd igennem løkkeop-
slagningens 40 m, helt nede i kanten. Træk ærme-
kuplen sammen, så den passer med de 7 cm der står 
åbent i ærmegabet. Sy den rynkede ærmekuppel fast 
til ærmegabet med maskesting.

Ærmerne er tunge, derfor kan det være en god ide at 
hækle et skulderbånd, således.
Læg Tilia dobbelt, lav en løkke, gerne med en god 
lang ende og hækl tråden fast med en kædemaske på 
vrangsiden af ærmet helt oppe ved skuldermasken, 
i rynkerne i ”puf’et”. Brug både den lange ende og 
trådene fra garnnøglet når du hækler videre, såle-
des ligger garnet nu 4-dobbelt. Hækl en meget fast 
række luftmasker, til luftmaskekæden passer hen til 
hvor halskant slutter og den første udtagning ved 
skuldermasken begynder. Fæstn med en kædemaske. 
Luftmaskekæden skal holde skulderen lidt sammen, 
så pufærmet ikke trækkes nedad pga. ærmets vægt.

Hæft alle ender og vask blusen ifølge anvisning 
banderolerne. Lad blusen tørre liggende fladt på et 
håndklæde.


