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Egentlig er det bare et rør, - men det er et 
meget elegant rør med flotte snoninger og 
skønne løbemasker.
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Materialer
400 (500) g Peruvian Highland Wool fra Filcoana i 
farve 815 (lavendelgrå melange)
(undlader du ærmekanterne, er garnforbruget 350 
(450) g).
Pinde: Rundpind 6,5 mm, 60 cm. Rundpind 4,5 mm, 
40 cm til ærmekanter. 1 hjælpepind til snoninger. 

Størrelser
S/M (L/XL)

Mål
Overvidde: Der oplyses ikke en fast overvidde, da 
blusen er strikket som et langt rør, fra ærme til ærme. 
Brug dit taljemål når størrelsen vælges, og bemærk 
at blusen sidder til i taljen. Er du en god størrelse M, 
skal du stadig vælge str. S/M. Er du en lille str. S, kan 
du med fordel strikke modellen på p 6 mm i stedet for 
6,5.
Vidde i tajlen: 86 (97) cm
Vingefang (ærmekant til ærmekant): ca. 95 (115) cm
Længde: 42 (52) cm.

Strikkefasthed
15 m x 18 p i glatstrik på p 6,5 mm = 10 x 10 cm.

Arbejdsgang
Blusen strikkes som et langt rør, fra ærme til ærme.
Har du lange arme, men strikker efter en str S/M, kan 
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du strikke ærmerne (og KUN ærmerne) efter tallene i 
parentes, som angiver ærmelængde for str. L/XL.

Særlige forkortelser
sno10for: Sæt de næste 5 m på en hjælpepind foran 
arbejdet, strik 5 r, strik m fra hjælpepinden ret.
1vrla: 1 vrang løs af. Tag næste m vr løs af, hold gar-
net mod dig selv, på arbejdets vrangside.
1dr: 1 drejet ret. Stik pinden ind fra højre mod ven-
stre i næste m og strik denne ret.
1drvr: 1 drejet vrang. Stik pinden ind bagfra og fra 
venstre mod højre i næste m og strik vr i maskens 
bagerste lænke.
udt: Tag lænken mellem m op på venstre p og strik 
den drejet ret.

Ærme
Slå 110 (132) m op på rundpind 6,5 mm. Saml om-
gangen (pas på, at maskerne ikke snor sig om pinden 
når du samler).
Start-omgang: 5r, *slå om p, 1dr, slå om p, 10r*, 
gentag fra *til* til de sidste 6m, slå om p, 1dr, slå om 
p, 5r = 130 (156) m.
Nu begynder snoningsmønsteret:
1. omg: 5r, *1r, 1dr, 1r, sno10for*, gentag fra *til* 
til de sidste 8m, 1r, 1dr, 1r, sæt de sidste 5m på en 
hjælpepind foran arbejdet, strik de første 5m på næ-
ste omg r, indsæt en markør, strik m fra hjælpepinden 
r. Maskemarkøren, der markerer omgangens begyn-
delse, sidder nu midt i en snoning.
2. omg: *1r, 1dr, 1r, 10r*, gentag fra *til* til de sid-
ste 8m, 1r, 1dr, 6r.
3. omg: 5r, *1r, 1dr, 1r, 10r*, gentag fra *til* til de 
sidste 8m, 1r, 1dr, 6r.
Gentag 3. omg yderligere 9 gange.
13. omg: 5r, *lad næste m glide af p og lad m løbe 
ned til omslaget på 1. omg, slå om, 1dr, lad næste m 
glide af p og lad m løbe ned til omslaget på 1. omg, 
slå om, 10r*, gentag fra *til* til de sidste 8m, lad 
næste m glide af p og lad m løbe ned til omslaget på 
1. omg, slå om, 1dr, lad næste m glide af p og lad m 
løbe ned til omslaget på 1. omg, slå om, 5r.
14. omg: Som 3. omg.
Gentag 1.-14. omg 3 (4) gange, (når 1. omg strikkes, 
flyttes markøren rundt, så den stadig sidder midt i 
snoningen). 
Når 14. omg gentages for sidste gang, strikkes der til 
omgangens sidste 5m, og disse 5m sættes på hjælpe-
pind foran arbejdet.

Skulder
1. p: Strik de første 4m r, 1udt, 1r, indsæt mærket 
igen, strik de første 4m fra hjælpepinden ret, 1udt, 
strik den sidste m på hjælpepinden r, *1r, 1dr, 1r, 
sno10for*, gentag fra *til* til de sidste 9m, 1r, 1dr, 
1r, [1vrla, 1r] 3 gange. 
Nu deles arbejdet til taljeåbning:
Fjern mærket og vend arbejdet. Nu strikkes der frem 
og tilbage over alle m.
2. p (vrangsiden): [1vrla, 1 r] 3 gange, *1vr, 1drvr, 
1vr, 10vr*, gentag fra *til* de sidste 9m, 1vr, 1drvr, 

1vr, [1vrla, 1r] 3 gange.
3. p: [1vrla, 1r] 3 gange, *1r, 1dr, 1r, 10r*, gentag 
fra *til* til de sidste 9m, 1r, 1dr, 1r, [1vrla, 1r] 3 
gange.
Gentag 2. og 3. p yderligere 4 gange
12. p: Som 2. p.
13. p: [1vrla, 1 r] 3 gange, *lad næste m glide af p 
og lad m løbe ned til omslaget på 1. p, slå om, 1dr, 
lad næste m glide af p og lad m løbe ned til omslaget 
på 1. p, slå om, 10r*, gentag fra *til* til de sidste 
9m, lad næste m glide af p og lad m løbe ned til 
omslaget på 1. p, slå om, 1dr, lad næste m glide af p 
og lad m løbe ned til omslaget på 1. p, slå om, [1vrla, 
1r] 3 gange.
14. p: Som 2. p.

Nu deles arbejdet til halsåbning, ryg og forstykke 
strikkes hver for sig:

Ryg
1. p (retsiden): [1vrla, 1r] 3 gange, *1r, 1dr, 1r, sno-
10for*, gentag fra *til* til de sidste 9m, 1r, 1dr, 1r, 
[1vrla, 1r] 3 gange.
2. p: [1vrla, 1r] 3 gange, *1vr, 1drvr, 1vr, 10vr*, 
gentag fra *til*, til der er strikket i alt 58 (71) m, 1vr, 
1drvr, 1vr, 1udt, 1r, [1vrla, 1r] 2 gange.
Nu strikkes der kun over disse 67 (80) m, mens de 
resterende m (til forstykket) hviler.

3. p: [1vrla, 1r] 3 gange, *1r, 1dr, 1r, 10r*, gentag 
fra *til* til de sidste 9m, 1r, 1dr, 1r, [1vrla, 1r] 3 
gange.
Gentag 2.-3. p yderligere 4 gange. Gentag 2. p én 
gang mere.
13. p (retsiden): [1vrla, 1r] 3 gange, *lad næste m 
glide af p og lad m løbe ned til omslaget på 1. p, slå 
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om, 1dr, lad næste m glide af p og lad m løbe ned til 
omslaget på 1. p, slå om, 10r*, gentag fra *til* til de 
sidste 9m, lad næste m glide af p og lad m løbe ned 
til omslaget på 1. p, slå om, 1dr, lad næste m glide 
af p og lad m løbe ned til omslaget på 1. p, slå om, 
[1vrla, 1r] 3 gange.
14. p: Som 2. p.
Gentag 1.-14. p yderligere 3 (4) gange.
Bryd garnet og lad disse m hvile, mens forstykket 
strikkes.

Forstykke
Sæt garnet til vrangsiden af forstykkets hvilende 
m og strik 1 p fra vrangsiden således: [1vrla, 1r] 2 
gange, 1udt, 1r, *1vr, 1drvr, 1vr, 10vr*, gentag fra 
*til*, til der er 9m tilbage, 1vr, 1drvr, 1vr, [1vrla, 1r] 
3 gange.
Nu strikkes ifølge nedenstående mønsterpinde, BE-
GYND MED 3. MØNSTERPIND.
1. p (retsiden): [1vrla, 1r] 3 gange, *1r, 1dr, 1r, sno-
10for*, gentag fra *til* til de sidste 9m, 1r, 1dr, 1r, 
[1vrla, 1r] 3 gange.
2. p (vrangsiden): [1vrla, 1r] 3 gange, *1vr, 1drvr, 
1vr, 10vr*, gentag fra *til* der er 9m tilbage, 1vr, 
1drvr, 1vr, [1vrla, 1r] 3 gange.
3. p: [1vrla, 1r] 3 gange, *1r, 1dr, 1r, 10r*, gentag 
fra *til* til de sidste 9m, 1r, 1dr, 1r, [1vrla, 1r] 3 
gange.
Gentag 2.-3. p yderligere 4 gange. Gentag 2. p én 
gang mere.
13. p (retsiden): [1vrla, 1r] 3 gange, *lad næste m 
glide af p og lad m løbe ned til omslaget på 1. p, slå 
om, 1dr, lad næste m glide af p og lad m løbe ned til 
omslaget på 1. p, slå om, 10r*, gentag fra *til* til de 
sidste 8m, lad næste m glide af p og lad m løbe ned 
til omslaget på 1. p, slå om, 1 dr, lad næste m glide 
af p og lad m løbe ned til omslaget på 1. p, slå om, 
[1vrla, 1r] 3 gange.
14. p: Som 2. p.
Gentag 1.-14. p yderligere 3 (4) gange

Nu samles ryg og forstykke, og skulderen strik-
kes
1. p (retsiden): [1vrla, 1r] 3 gange, *1r, 1dr, 1r, sno-
10for*, gentag fra *til* til de sidste 9m på forstykket, 
1r, 1dr, 1r, sæt de sidste 6m på en hjælpepind foran 
arbejdet, strik de første 2m på ryggen ret sammen, 
4r, strik de første 4m fra hjælpepinden ret, 2r sm, 
*1r, 1dr, 1r, sno10for*, gentag fra *til* til de sidste 
9m, 1r, 1dr, 1r, [1vrla, 1r] 3 gange = 132 (158) m. 
2. p (vrangsiden): [1vrla, 1r] 3 gange, *1vr, 1drvr, 
1vr, 10vr*, gentag fra *til*, til der er 9m tilbage, 1vr, 
1drvr, 1vr, [1vrla, 1r] 3 gange.
3. p: [1vrla, 1r] 3 gange, *1r, 1dr, 1r, 10r*, gentag 
fra *til* til de sidste 9m, 1r, 1dr, 1r, [1vrla, 1r] 3 
gange.
Gentag 2.-3. p yderligere 4 gange. Gentag 2. p én 
gang mere.
13. p (retsiden): [1vrla, 1r] 3 gange. *lad næste m 
glide af p og lad m løbe ned til omslaget på 1. p, slå 
om, 1dr, lad næste m glide af p og lad m løbe ned til 

omslaget på 1. p, slå om, 10r*, gentag fra *til* til de 
sidste 8m, lad næste m glide af p og lad m løbe ned 
til omslaget på 1. p, slå om, 1dr, lad næste m glide 
af p og lad m løbe ned til omslaget på 1. p, slå om, 
[1vrla, 1r] 3 gange.
14. p: Som 2. p.
Nu samles arbejdet og det sidste ærme strikkes rundt 
i omgange.

Ærme
1. omg: (samleomgang)(retsiden): [1vrla, 1r] 2 
gange, 2r sm, *1r, 1dr, 1r, sno10for*, gentag fra *til* 
til de sidste 9m, 1r, 1dr, 1r, sæt de sidste 6m på en 
hjælpepind foran arbejdet, saml omgangen og strik 
de første 5m r, indsæt markør (til markering af om-
gangens start), strik de første 4m fra hjælpepinden 
ret, 2r sm. Omgangen er nu samlet igen, (de første 
5m på næste omg er allerede strikket). Denne 1. om-
gang strikkes kun én gang.
2. omg: *1r, 1dr, 1r, 10r*, gentag fra *til* til de sid-
ste 8m, 1r, 1dr, 6r.
3. omg: 5r, *1r, 1dr, 1r, 10r*, gentag fra *til* til de 
sidste 8m, 1r, 1dr, 6r.
Gentag 3. omg yderligere 9 gange.
13. omg: 5r, *lad næste m glide af p og lad m løbe 
ned til omslaget på 1. omg, slå om, 1dr, lad næste m 
glide af p og lad m løbe ned til omslaget på 1. omg, 
slå om, 10r*, gentag fra *til* til de sidste 8m, lad 
næste m glide af p og lad m løbe ned til omslaget på 
1. omg, slå om, 1dr, lad næste m glide af p og lad m 
løbe ned til omslaget på 1. omg, slå om, 5r.
14. omg: Som 3. omg.
15. omg: 5r, *1r, 1dr, 1r, sno10for*, gentag fra *til* 
til de sidste 8m, 1r, 1dr, 1r, sæt de sidste 5m på en 
hjælpepind foran arbejdet, strik de første 5m på næ-
ste omg r, strik m fra hjælpepinden r. 
Gentag 2.-15. omg 3 (4) gange.
Aflukningsomgang: Luk 5m af, *lad næste m glide 
af p, luk 1m af, lad næste m glide af p, luk de næste 
10m af*, gentag fra *til* til alle m er lukket af.

Ærmekanter
Med rundpind 4,5 mm strikkes der m op fra retsiden 
af ærmekanten. Når der strikkes m op i snoningerne, 
holdes snoningen sammen og pinden stikkes igennem 
begge lag. Begynd i den nederste snoning og strik 
5m op i hver snoning og 1m op i den drejede m midt 
imellem løbemaskerne, hele vejen rundt = 60 (72) m.
Saml omgangen og strik drejet rib således: *1dr, 
1vr*. Strik 15 omgange drejet rib, luk af i drejet rib 
på næste omgang.

Hæft alle ender, træk eventuelt i løbemaskerne langs 
kanterne ved hals- og taljeåbning, så de lange tråde 
trækker sig lidt ind i de omkringliggende masker.
Skyl forsigtigt blusen op og lad den liggetørre på et 
håndklæde.

TIP: Ærmekanterne kan sagtens udelades, det 
giver blusen et mere ”råt” udseende.


