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Denne bluse er blød og let som en forårssky. 
Det lille hulmønster i halskanten er et af de 
mest enkle, der findes, alligevel er det virkelig 
elegant og meget feminint. Selvom blusen er 
oversized, formår den med sin næsten lod-
rette raglan og de mange udtagninger under 
halskanten at fremhæve de kvindelige former 
på smukkeste vis.
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Materialer
200 (200) 225 (250) g Tilia fra Filcolana i farve 281 
(Rime Frost)
Rundpind 3,5 og 5 mm, 80 cm
Hæklenål nr. 3
Maskemarkører
Maskeholder eller restegarn til hvilende masker.
3 knapper 

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 80-89 (90-96) 97-106 (107-
116) cm
Overvidde: 103 (111) 121 (131) cm
Hel længde: 52 (53) 55 (57) cm
Ærmelængde: 32 (32) 33 (33) cm

Strikkefasthed
18 m og 23 p i glatstrik på p 5 mm = 10 x 10 cm.

Arbejdsgang
Blusen strikkes oppefra. Først strikkes halskanten i 
hulmønster, frem og tilbage. Herefter samles arbejdet 
og der strikkes rundt, med raglanudtagninger.
Til sidst hækles der trenser på siden af halskanten.
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Særlige forkortelser
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.

Halskant
Slå 90 (94) 98 (104) m op med 2 tråde Tilia på en 
3,5 mm rundpind, sørg for at der er en ende på ca. 1 
meter til overs fra opslagningen. Der strikkes frem og 
tilbage på rundpinden.
Strik 3 p r. Sidste p er fra vrangsiden.
4. p (retsiden): 1 r, *2 r sm, slå om*, gentag fra * 
til *, til sidste m, 1 r.
5. p: 1 r, strik vr til sidste m, 1 r.
6. p: 1 r, *slå om, 2 r sm*, gentag fra * til *, til sid-
ste m, 1 r.
7. p: 1 r, strik vr til sidste m, 1 r.
8. – 11. p: Strik r pinden ud.

Kun str. S, L og XL
12. p: 4 (-) 4 (2) r, *v-udt, 4 r*, gentag fra * til *, til 
de sidste 2 m, v-udt, 2 r = 112 (-) 122 (130) m.

Kun str. M
12. p: - (4) - (-) r, *v-udt, 4 r*, gentag fra * til *, til 
de sidste 2 m, 2 r = - (116) - (-) m.

Alle str.
13. p: 1 r, strik vr til sidste m, 1 r.
Strik 4.-11. p endnu 1 gang.
KUN str. M: bemærk at 4. og 6. mønsterpind sluttes 
med 2 r.

Strik 1 p r.
Næste p (vrangsiden): Tag ud ved at strikke 1 vr 
og 1 dr vr i alle m pinden ud = 224 (232) 244 (260) 
m.

Skift til 5 mm rundpind.
Strik 1 p r. Vend ikke arbejdet, men indsæt en om-
gangsmarkør og saml omg med retsiden mod dig 
selv. 

Strik 1 omg r.
Næste omg (inddelingsomg): Strik 33 (35) 37 
(41) r (halv ryg), strik næste m r og marker denne 
m (raglanm), strik 44 (44) 46 (46) r (ærme), strik 
næste m r og marker denne m (raglanm), strik 66 
(70) 74 (82) r (forstykke), strik næste m r og marker 
denne m (raglanm), strik 44 (44) 46 (46) r (ærme), 
strik næste m r og marker denne m (raglanm), strik 
33 (35) 37 (41) r (halv ryg).
Strik 1 omg r.
Næste omg (udtagningsomg): *Strik r til den mar-
kerede m, h-udt, 1 r, v-udt*, gentag fra * til *, til der 
er taget ud omkring alle 4 raglanm, strik r omg ud.
Strik 4 (3) 3 (3) omg uden udtagninger.

Fortsæt således med raglanudtagninger på hver 5. 
(4.) 4. (4.) omg, til der er strikket i alt 10 (12) 14 
(15) omg med raglanudtagninger. Der er nu 86 (94) 
102 (112) m på hhv. forstykke og ryg og 64 (68) 74 
(76) m på hvert ærme.

Krop
Nu deles arbejdet til ærmer og krop, således:
Næste omg: Strik r til og med den markerede m, sæt 
de næste 64 (68) 74 (76) m (ærmemaskerne) til hvil 
på en maskeholder eller et stykke restegarn, slå 5 (4) 
5 (6) m op med løkkeopslagning, strik r til og med 
den næste markerede m, sæt de næste 64 (68) 74 
(76) m til hvil, slå 5 (4) 5 (6) m op med løkkeopslag-
ning, strik r omg ud = 186 (200) 218 (240) m.

Fortsæt rundt i glatstrik, til kroppen måler 24 (25) 25 

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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(25) cm fra ærmegabet, idet der på sidste omg strik-
kes 0 (0) 2 (0) r sm en enkelt gang et vilkårligt sted 
på omgangen = 186 (200) 217 (240) m.
Skift til 3,5 mm rundpind.

Næste omg: 2 (0) 0 (0) r, *3 (3) 3 (3) r, 2 r sm*, 
gentag fra * til *, til der er 4 (0) 2 (0) m tilbage, 4 
(0) 2 (0) r = 150 (160) 174 (192) m.
Fortsæt i rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 6 cm. 

Bryd garnet med en længde der svarer til 3 gange 
omkredsen af ribben og luk af med syet italiensk 
aflukning således:
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 venstre 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.

Ærmer
Sæt garnet til retsiden af arbejdet og strik 2 (2) 2 (3) 
m op fra midten af ærmegabet og frem til de hvilende 
m, strik disse r og strik yderligere 2 (2) 3 (3) m op 
frem til midten af ærmegabet = 68 (72) 79 (82) m.
Indsæt en omgangsmarkør og saml omg.
Strik rundt i glatstrik, til ærmet måler 27 (27) 28 (28) 
cm.
Skift til 3,5 mm rundpind.
Næste omg: 6 (4) 3 (3) r, *2 r sm*, gentag fra * til 
*, til de sidste 6 (4) 2 (3)  m, 6 (4) 2 (3) r = 40 (40) 
42 (44) m.
Fortsæt i rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 8 cm. 
Bryd garnet med en længde der svarer til 3 gange 
omkredsen af ribben og luk af med syet italiensk af-
lukning som på kroppen.

Trenser
Brug den lange ende fra opslagningen og hæklenål 
nr. 3. *Hækl 4 luftm, fæstn luftmaskekæden med en 
kædem mellem nr. 2 retrille og den første p i hulmøn-
ster, hækl 2 kædem, gerne lidt løst, frem til næste 
retrille*, gentag fra * til * til der er hæklet 3 trenser 
i alt, den sidste luftm kæde hæftes i nederste retrille. 
Fortsæt op ad den anden side af halskanten og hækl 
løse kædemasker hele vejen op til opslagskanten. 
Bryd garnet og hæft enden.

Montering
Hæft ender, sy knapper i overfor trenserne. Hvis der 
er kommet små huller i siderne ved ærmegabene, sys 
disse til fra vrangsiden.


