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Kongelunden er Amagers største skov, an-
lagt i begyndelsen af 1800-tallet. Den gamle 
plantegning for skoven ses stadig tydeligt med 
den rektangulære skovafgrænsning og de 
vinkelrette stier.
Her er Kongelunden blevet til en fantastisk fin 
bluse med ballonærmer og ”snyde”-snoninger 
på ryg og forstykke. Snoningsmønsteret frem-
kommer ved at trække masker over hinanden 
– det er virkelig enkelt med en stor effekt. 
Ærmerne er oversized ballonærmer med en 
lang ærmemanchet ligeledes strikket i snyde-
snoninger.
Designeren har boet på Amager det meste af 
sit liv, og derfor er inspirationen til hendes 
designs selvfølgelig fundet på de steder på 
Amager, som designeren holder af.
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Materialer
150 (150) 200 (200) 200 (250) g Arwetta Classic fra 
Filcolana i farve 236 (Red Clover)
75 (75) 75 (100) 100 (125) g Tilia i farve 286 (Purpur)
Rundpind 3 mm, 3,5 mm og 4 mm, 60-80 cm
Strømpepinde 3,5 mm og 4 mm (hvis der ikke strik-
kes magic loop på lang rundpind)
Maskemarkører: 1 rød (omgangsmarkør), 3 blå og 4 
grønne (farverne er underordnede så længe du kan 
kende forskel på dem)

Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10 
år/140 cl (12 år/152 cl) 

Mål
Passer til brystvidde: 56-61 (62-67) 68-73 (74-78) 
79-83 (84-88) cm
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Overvidde: 65 (70) 76 (82) 87 (92) cm
Længde målt fra skulder: 33 (36) 39 (43) 47 (49) cm
Ærmelængde: 31 (33) 36 (38) 41 (43) cm

Strikkefasthed
22 m x 28 p i glatstrik på p 4 mm, med en tråd af 
hver kvalitet = 10 x 10 cm.

Arbejdsgang
Kongelunden strikkes oppefra i ét stykke. Når skul-
derbredden er nået, deles arbejdet så ryg og forstyk-
ke strikkes hver for sig ned til bunden af ærmegabet, 
hvor stykkerne samles igen og der fortsættes rundt. 

Særlige forkortelser
to-o1 (træk over omslag og maske): 1 r løs af, strik 
omslaget dr r, 1 r, træk den løse m over de 2 m.
to-2 (træk over 2 m): 1 r løs af, 2 r, træk den løse m 
over de 2 m.
fm: Flyt markør.
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.
udt-vr: 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 vrang.

Særlige teknikker 
Skulderudtagninger: Fra retsiden strikkes ret til skul-
dermaskerne, h-udt, 2 r (skuldermaskerne), v-udt.
Vendemaske (German Short Row): 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 strikkes på denne måde, uanset om du 
er på ret- eller vrangsiden af arbejdet. Når du strik-
ker hen over vendemasken (på næste p), strikkes der 
igennem begge maskens ben.

Bærestykke
Slå 64 (72) 80 (80) 80 (88) m op på 3,5 mm rund-
pind med 1 tråd Arwetta Classic og 1 tråd Tilia. Saml 
omg og inddel m således:
1. omg: Indsæt den røde markør (omgangsmarkør, 
omgangstarten er venstre side af ryggens mønster), 
2 vr, [2 r, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 7 (8) gange, indsæt blå 
markør, 2 r, 2 vr, indsæt grøn markør, 2 r (skulder-
masker), indsæt grøn markør, 2 vr, 2 r, indsæt blå 
markør, 2 vr, [2 r, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 7 (8) gange, 
indsæt blå markør, 2 r, 2 vr, indsæt grøn markør, 2 r 
(skuldermasker), indsæt grøn markør, 2 vr, 2 r.

2. omg: 2 vr, [1 r, slå om p, 1 r, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 7 
(8) gange, fm, 2 r, 2 vr, fm, 2 r (skuldermasker), fm, 
2 vr, 2 r, fm, 2 vr, [1 r, slå om p, 1 r, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 
7 (8) gange, fm, 2 r, 2 vr, fm, 2 r (skuldermasker), 
fm, 2 vr, 2 r = 74 (84) 94 (94) 94 (104) m.

3. omg: 2 vr, [to-o1, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 7 (8) gange, 
fm, 2 r, 2 vr, fm, 2 r (skuldermasker), fm, 2 vr, 2 r, 
fm, 2 vr, [to-o1, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 7 (8) gange, fm, 2 r, 
2 vr, fm, 2 r (skuldermasker), fm, 2 vr, 2 r = 64 (72) 
80 (80) 80 (88) m.
4. omg: Som 2. omg = 74 (84) 94 (94) 94 (104) m.

5. omg: Strik som m viser, alle omslag strikkes r.

6. omg: Strik som m viser.

Skift til 4 mm rundpind.
7. omg: *2 vr, [to-2, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 7 (8) gange, 
fm, 4 r, h-udt, fm, 2 r, fm, v-udt, 4 r, fm*, gentag fra 

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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* til * = 68 (76) 84 (84) 84 (92) m.

8. omg: *2 vr, [1 r, slå om p, 1 r, 2 vr, udt-vr] 4 (5) 6 
(6) 6 (7) gange, 1 r, slå om p, 1 r, 2 vr, fm, 5 r, h-udt, 
fm, 2 r, fm, v-udt, 5 r, fm*, gentag fra * til * = 90 
(102) 114 (114) 114 (126) m.

9. omg: Strik som m viser (omslagene strikkes r), 
stadig med udtagninger omkring skulderm.

10. omg: Strik som m viser, stadig med udtagninger 
omkring skuldermaskerne.

11. omg: *2 vr, [to-2, 3 vr] 4 (5) 6 (6) 6 (7) gange, 
to-2, 2 vr, fm, strik r til næste markør, h-udt, fm, 2 r, 
fm, v-udt, strik r til næste markør, fm, gentag fra * til 
*.

12. omg: *2 vr, [1 r, slå om p, 1 r, 3 vr] 4 (5) 6 (6) 6 
(7) gange, 1 r, slå om p, 1 r, 2 vr, fm, strik r til næste 
markør, h-udt, fm, 2 r, fm, v-udt, strik r til næste 
markør, fm, gentag fra * til *.

13. omg: Strik som m viser (omslagene strikkes r), 
stadig med udtagninger omkring skulderm.

14. omg: Strik som m viser, stadig med udtagninger 
omkring skuldermaskerne.
Gentag 11.-14. omg, til der er taget ud omkring skul-
dermaskerne i alt 15 (16) 16 (18) 20 (20) gange = 
142 (158) 170 (178) 186 (198) m. 

Nu deles arbejdet i ryg og forstykke, således:
Næste omg: Strik iflg. snoningsmønsterets 11. omg 
(og glatstrik efter den blå markør), frem til den første 
grønne markør ved skuldermaskerne, fjern markør 
og luk de 2 skuldermasker af, fjern markør, fortsæt 
i mønster og glatstrik, frem til den grønne markør, 
fjern markør, luk de 2 skuldermasker af, fjern markør, 
strik glatstrik omg ud. Bryd garnet og flyt maskerne 
frem til de aflukkede m over på højre p uden at strik-
ke dem = 64 (71) 76 (80) 84 (89) m på hvert stykke.

Snoningsmønster strikket frem og tilbage:
1. p: 2 vr, [to-2, 3 vr] 4 (5) 6 (6) 6 (7) gange, to-2, 
2 vr.
2. p: 2 r, [1 vr, slå om p, 1 vr, 3 r] 4 (5) 6 (6) 6 (7) 
gange, 1 vr, slå om p, 1 vr, 2 r.
3. p: Strik som m viser, omslagene strikkes r.
4. p: Strik som m viser.
Gentag 1.-4 p.

Ryg
Næste p (vrangsiden): 19 (20) 20 (22) 24 (24) vr, 
strik snoningsmønsterets 2. p, 19 (20) 20 (22) 24 
(24) vr = 69 (77) 83 (87) 91 (97) m.
Fortsæt i snoningsmønster med glatstrik på begge 
sider som hidtil, til ærmegabet måler 8 (9) 9 (10) 10 
(11) cm fra de aflukkede skuldermasker, slut med en 
p fra vrangsiden. Sæt et mærke i hver side af den 
sidste p.

Næste p (retsiden): 1 r, udt-h, strik r og snonings-
mønster, til den sidste m, udt-v, 1 r.
Strik 3 p glatstrik, hvor snoningsmønsteret også 
følges. Gentag disse 4 p, i alt 3 (3) 3 (3) 4 (4) gange 
= 75 (83) 89 (93) 99 (105) m, sidste p er fra vrangsi-
den. Bryd garnet.

Forstykke
Sæt garnet til vrangsiden af de hvilende m og strik 
forstykket som ryggen, bryd ikke garnet når den sid-
ste vrangsidepind er strikket.

Snoningsmønster strikket rundt i omg:
1. omg: 2 vr, [to-2, 3 vr] 4 (5) 6 (6) 6 (7) gange, to-
2, 2 vr.
2. omg: 2 vr, [1 r, slå om p, 1 r, 3 vr] 4 (5) 6 (6) 6 
(7) gange, 1 r, slå om p, 1 r, 2 vr.
3. omg: Strik som m viser, omslagene strikkes r.
4. omg: Strik som m viser.
Gentag 1.-4 omg.

Krop
Nu fortsættes der igen rundt i omgange således:
Næste omg (retsiden): Strik alle forstykkets m, slå 
2 (2) 3 (4) 4 (5) nye m op med løkkeopslagning, 
indsæt en sidemarkør, slå 2 (2) 3 (4) 4 (5) nye m op, 
strik alle ryggens m, slå 2 (2) 3 (4) 4 (5) nye m op, 
indsæt en omgangsmarkør, slå 2 (2) 3 (4) 4 (5) nye 
m op og saml arbejdet = 158 (174) 190 (202) 214 
(230) m.
Fortsæt rundt i glatstrik og snoningsmønster, til arbej-
det måler 15 (16) 19 (21) 22 (23) cm fra ærmegabet, 
slut med snoningens 1. omg.
Skift til 3 mm rundpind.

Kun str. 2, 6 og 10 år
Næste omg: **2 vr sm, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, 
til første snoning, [2 r, 1 vr, 2 vr sm] 4 (5) 6 (6) 6 (7) 
gange, 2 r, #2 vr, 2 r#, gentag fra # til #, til 2 m før 
markøren, 2 vr sm**, fm, gentag fra ** til ** = 146 
(-) 178 (-) 202 (-) m.
Næste omg: 1 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til 
sidste m, 1 vr.
Gentag denne omg til ribben måler 4 (-) 5 (-) 6 (-) 
cm. Luk af som m viser.

Kun str. 4, 8 og 12 år
Næste omg: 1 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til 2 m 
før første snoning, 2 vr, [2 r, 1 vr, 2 vr sm] 4 (5) 6 (6) 
6 (7) gange, 2 r, #2 vr, 2 r#, gentag fra # til #, til 2 
m før første snoning på ryggen, 2 vr, [2 r, 1 vr, 2 vr 
sm] 4 (5) 6 (6) 6 (7) gange, 2 r, gentag # til # til de 
sidste 3 m før omgangsmarkør, 2 vr, 1 r = - (164) - 
(190) - (216) m.
Næste omg: 1 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til 
sidste m, 1 r.
Gentag denne omg til ribben måler - (5) - (5) - (6) 
cm. Luk af som m viser.

Ærmer
Mål 3 cm ned på begge sider af skuldermaskerne og 
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sæt et mærke både på ryg og forstykke.
Fra retsiden strikkes der m op langs ærmegabet med 
4 mm rundpind (eller strømpepinde) og 1 tråd Arwet-
ta Classic og 1 tråd Tilia.
Begynd midt i ærmegabets bund og strik 8 (8) 9 (10) 
12 (12) m op frem til første mærke, strik 14 (16) 
16 (18) 18 (20) m op frem til mærket 3 cm under 
skulderen, strik 14 m op frem til næste mærke, strik 
14 (16) 16 (18) 18 (20) m op frem til næste mærke, 
strik 8 (8) 9 (10) 12 (12) m op frem til første opstrik-
kede m = 58 (62) 64 (70) 74 (78) m.
Saml omg og indsæt en omgangsmarkør. 
Næste omg: Strik r til det andet mærke, strik 1 r 
og 1 dr r i hver af de næste 14 m frem til det tredje 
mærke, strik r omg ud = 72 (76) 78 (84) 88 (92) m.
Nu strikkes vendepinde således:
1. p: Strik r til de sidste 8 (8) 9 (10) 12 (12) m, 
vend.
2. p (vrangsiden): 1 vendemaske, strik vr til de sidste 
8 (8) 9 (10) 12 (12) m, vend.
3. p: 1 vendemaske, strik r til de sidste 5 (5) 6 (7) 9 
(9) m, vend.
4. p: 1 vendemaske, strik vr til de sidste 5 (5) 6 (7) 9 
(9) m, vend.
5. p: 1 vendemaske, strik r til de sidste 2 (2) 3 (4) 6 
(6) m, vend.
6. p: 1 vendemaske, strik vr til de sidste 2 (2) 3 (4) 6 
(6) m, vend.

Kun str. 10 og 12 år
7. p: 1 vendemaske, strik r til de sidste 3 (3) m, 
vend.
8. p: 1 vendemaske, strik vr til de sidste 3 (3) m, 
vend.

Alle str.
Næste omg: 1 vendemaske, strik r omg ud.
Nu fortsættes der rundt i omg igen. Fortsæt i glat-
strik, til ærmet måler 24 (25) 28 (30) 31 (33) cm fra 
ærmegabet.
Næste omg: 0 (4) 3 (6) 4 (2) r, *2 r sm*, gentag fra 
* til *, til de sidste 0 (4) 3 (6) 4 (4) m, 0 (4) 3 (6) 4 
(2) r = 36 (42) 42 (48) 48 (48) m.
Skift til 3,5 mm rundpind (eller strømpepinde) og 
strik snoningsmønster, således:
1. omg: *to-2, 3 vr*, gentag fra * til * omg ud.
2. omg: *1 r, slå om p, 1 r, 3 vr*, gentag fra * til * 
omg ud.
3. omg: Strik som m viser, omslagene strikkes r.
4. omg: Strik som m viser.
Gentag 1.-4. omg i alt 5 (7) 7 (7) 8 (8) gange. Gen-
tag 1. omg yderligere 1 gang.
Luk af med elastisk aflukning således:
Strik 2 r, *stik venstre pind ind i begge m på højre p, 
således at venstre pind er tættest på dig selv, fang 
garnet med højre pind strik ret og træk garnet igen-
nem begge m, strik 1 m (r eller vr som den vises)*, 
gentag fra * til *, til alle m er lukket af.

Strik det andet ærme tilsvarende.

Montering
Hæft alle ender og vask blusen ifølge anvisning på 
Tilia-banderolen. Lad blusen tørre liggende fladt på et 
håndklæde.


