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Sanne Fjalland faldt over et foto af Miles Davis fra 1969, hvor han læner sig op ad en rød 
sportsvogn iført ruskindsbukser og en åbenstående mørk blå skjorte med flip. 
Det er ekstravagance, svaj i buksebenene og tunge guldkæder der har inspireret til poloblusen 
Miles med de transparente mohairstriber, den ribstrikkede krave og de små fine guldknapper. 
Miles poloblusen er strikket i Saga og Tilia, i nuancer der ligger helt tæt 

MilesDesign: Sanne Fjalland

STØRRELSER
S (M) L (XL)  
MÅL
Passer til brystvidde: 83-89 (90-96) 97-105 
(106-116) cm
Overvidde: 98 (106) 115 (126) cm
Hel længde (målt fra øverst på skulderen): 59 (61) 63 
(65) cm
Ærmelængde: 44 (44) 44 (44) cm 
Bemærk at længdemålene i selve opskriften, er de mål 
blusen har inden vask. 
STRIKKEFASTHED 
26 masker og 40 pinde i glatstrik og stribemønster på 
pind 3 mm = 10 x 10 cm
Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
200 (200) 250 (250) g Saga farve 115 (Captain Blue)
50 (75) 75 (75) g Tilia farve 145 (Navy Blue)

3 stk. rundpinde 2,5 mm, 80 cm.
Rundpind 3 mm, 80 cm.
Strømpepinde 2,5 og 3 mm. 

Maskemarkører

4 stk. knapper, 10-15 mm 
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

h-udt (højrevendt udtagning) 
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 (venstrevendt udtagning) 
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.

o-indt
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over.

Kant-m vr
Strik masken vrang på alle pinde. 
  
 

Arbejdsgang
Kroppen strikkes i et stykke, nedefra og op og rundt på 
rundpind, i stribemønster som beskrevet, til arbejdet 
deles midt for til stolpeåbningen. 

Ærmerne strikkes nedefra og op, rundt på strømpe-
pinde.

Krop og ærmer samles og bærestykket strikkes frem og 
tilbage med raglanindtagninger. 

Der strikkes masker op langs stolpeåbningen midt for 
og stolpen strikkes færdig. 

Til kraven strikkes der masker op på 2 rundpinde sam-
tidig, til dobbelt kravestand.
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Opskrift
Stribemønster
2 omgange/pinde glatstrik med Saga
2 omgange/pinde glatstrik med Tilia
Gentag disse 4 omgange/pinde. 

KROP
Slå 256 (276) 300 (328) masker op på rundpind 3 mm 
med 1 tråd Saga. 
Saml omgangen og indsæt en omgangsmarkør, 
omgangens begyndelse er venstre sidesøm.

Skift til rundpind 2,5 mm og strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). 

Skift til rundpind 3 mm og fortsæt i glatstrik og stribe-
mønster, 1. stribe strikkes med Saga. 

Fortsæt lige op, til arbejdet måler 33 (34) 35 (35) cm 
inklusiv ribkant, slut i stribemønsteret med 1. omgang 
strikket med Saga.  

På næste omgang lukkes der 6 masker af midt på 
forstykket til stolpeåbning, således: 
Næste omg: Strik 61 (66) 72 (79) r, luk de næste 6 m 
løst af, strik omgangen ud. 

Bryd begge tråde, fjern omgangsmarkøren og flyt alle 
masker frem til de aflukkede masker midt for, over på 
højre side af rundpinden uden at strikke dem.

Herefter strikkes resten af arbejdet frem og tilbage på 
rundpinden, begynd og slut alle pinde med 1 kantm-vr.

Den næste stribe strikkes med Tilia og den 1. pind der 
strikkes er en pind fra retsiden. 

Strik til arbejdet måler ca. 35 (35) 36 (36) cm, 
bemærk at målet er et ca. mål, da der skal sluttes med 
en retsidepind strikket med Saga. 

Næste p (vrangsiden): Strik 56 (58) 61 (65) vr, luk 
de næste 10 (16) 22 (28) m af, strik 118 (122) 128 
(136) vr, luk de næste 10 (16) 22 (28) m af, strik de 
sidste 56 (58) 61 (65) masker vrang. 

Lad arbejdet hvile mens ærmerne strikkes. 

 

ÆRMER
Slå 62 (64) 66 (68) masker op på strømpepinde
2,5 mm med 1 tråd Saga.
Saml omgangen og indsæt en omgangsmarkør.

Strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). 

Skift til strømpepinde 3 mm og fortsæt i glatstrik og 
stribemønster, 1. stribe strikkes med Saga. 

Når ærmet måler 7 cm inklusiv ribkant, begyndes 
udtagninger på ærmets underside, således: 
Næste omg: Strik 1 r, strik v-udt, strik til den sidste 
maske, h-udt , 1 r. 

Gentag denne udtagningsomgang på hver 9. (7.) 6. (5.) 
omgang i alt 16 (19) 22 (25)  gange = 94 (102) 110 
(118) masker.
 
Strik lige op, til ærmet måler 42 cm inklusiv ribkant, 
slut i stribemønsteret med 1 omgang med Saga. 

Næste omg: Luk omgangens første 5 (8) 11 (14) 
masker af, strik 84 (86) 88 (90) masker, luk de sidste 
5 (8) 11 (14) masker af. Bryd garnet. 

Lad ærmet hvile og strik det andet ærme på samme 
måde. 
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BÆRESTYKKE
Sæt delene ind på samme rundpind 3 mm i denne 
rækkefølge: 
Højre side af forstykket, højre ærme, ryggen, venstre 
ærme, venstre side af forstykket.
 
Fortsæt i stribemønster således:
Næste  p (retsiden): Strik til sidste m på højre for-
stykke, *strik 2 r sm og marker denne maske*, strik til 
sidste m på højre ærme, gentag fra * til *, strik til sidste 
maske på ryggen, gentag fra * til *, strik ret pinden ud.

De 4 raglanmasker er nu markeret.

Strik 1 pind fra vrangsiden. 

Næste p (retsiden)(indtagningspind): *Strik til 2 m 
før raglanmasken, o-indt, 1 r, strik 2 r sm*, gentag fra 
* til * yderligere 3 gange, strik ret omgangen ud. 

Gentag raglanindtagningen på hver 4. pind, til der er 
strikket 7 pinde med raglanindtagninger. 

Herefter fortsætter raglanindtagninger med forskelligt 
interval på kroppen og på ærmerne, således:

KROP: Gentag herefter kroppens raglanindtagninger 
på hver 2. pind, resten af arbejdet.

ÆRMER: Strik raglanindtagninger på hver 4. pind, 
til der er strikket 14 (15) 16 (17) raglanindtagninger 
og der er 54 masker tilbage på hvert ærme. Herefter 
strikkes der raglanindtagninger på hver 2. pind, resten 
af arbejdet. 

SAMTIDIG når der er 62 (62) 64 (68) masker på 
ryggen og 28 (28) 29 (31) masker på hver forstykkedel 
begyndes aflukning til hals, således:
Luk af til halsåbning på forstykkerne og skråt hen over 
ærmerne i begyndelsen af hver pind for 7 (7) 8 (10) 
masker 1 gang, 2 masker 1 gang, 1 maske 8 gange, og 
11 masker 2 gange. 

Når alle masker er lukket af til hals og ærmerne er 
strikket, er der kun nakkens masker tilbage.

Luk de resterende masker løst af. 

STOLPE 
Højre knaphulsstolpe 
Med rundpind 2,5 mm og Saga slås først 2 nye masker 
op på pinden, strik i forlængelse af disse masker, 65 
(65) 69 (73) masker op langs højre side af forstykkets 
åbning midt for (højre side, når blusen tages på). 

1. p (vrangsiden): 1 kant-m r, *1 vr, 1 r*, gentag fra 
* til *, pinden ud.

2. p: 2 r, strik rib som maskerne viser og slut med 
1 kant-m r. 

Gent disse 2 pinde rib, til der er strikket 5 pinde i alt. 

6. p (retsiden)(knaphulspind): Strik 2 r, 5 (5) 7 (9) 
masker rib, slå om p, 2 r sm, *16 m rib, slå om p, 
2 r sm*, gentag fra * til * yderligere 2 gange, slut med 
3 (3) 5 (7) masker rib, 1 kant-m r. 

Fortsæt i rib som maskerne viser, i det omslagene 
strikkes med i ribben, men uden at omslaget drejes.
 
Strik i alt 11 pinde rib.  

Sidste pind er fra vrangsiden.
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Luk af med italiensk syet aflukning, således:
Bryd garnet med en længde af ca. 3 gange ribbens 
bredde og tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i de 2 første m på venstre p, som 
skulle de strikkes vr sm, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 2. og 3. m fra bagsiden og ud 
på forsiden.
3. Stik nålen igennem 3. m, fra forsiden og ud på 
bagsiden.
4. Stik nålen ind i de 2 første m som skulle de strikkes 
ret sm og tag begge 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.
7. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden.
8. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på 
bagsiden.
9. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden.
10. Som pkt. 5.
11. Som pkt. 6.
Gentag pkt. 7-11, til der er 3 m tilbage på venstre pind.
Afslutning:
På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i de 2 sidste masker, som skulle de strikkes vr sm, træk 
garnet igennem.
- Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr og 
tag m af pinden.
- Stik nålen ind i de 2 sidste m som skulle de strikkes 
ret sm og tag begge m af pinden.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

VENSTRE KNAPSTOLPE
Med rundpind 2,5 mm og Saga, strikkes der masker 
op langs venstre side af forstykkets åbning midt for, 
således:
Begynd øverst ved halsaflukningen og strik 65 (65) 69 
(73) masker op langs forstykkets åbning, slut med at slå 
2 nye masker op i forlængelse af maskerne på pinden. 

1. p (vrangsiden): 2 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, 
pinden ud.

2. p: 2 r, strik rib som maskerne viser, slut med 1 
kant-m r. 

Gentag disse 2 pinde til der er strikket 11 pinde rib. 
Sidste pind er fra vrangsiden. 

Luk maskerne af som på højre stolpe 
   

KRAVE
Forklaring til opstrikning af masker til krave:
Først strikkes en kravestand med 3 stk. rundpinde 
2,5 mm, nedenfor beskrevet som 1., 2. og 3. rundpind. 
Kravestandens masker sidder på 1. og 2. rundpind, på 
hhv. retsiden og vrangsiden af de aflukkede masker i 
halsåbningen. 
På denne måde skjules halsens aflukningskant helt inde 
i kravestanden.
  
Kravestand
Hold både 1. og 2. rundpind parallelt i højre hånd, 
således at 1. rundpind holdes foran 2. rundpind. 
Med 1. rundpind strikkes masker op langs hals-
udskæringen fra halsåbningens retside SAMTIDIG 
slås garnet op over 2. rundpind for hver gang der 
strikkes 1 maske op på 1. rundpind langs forkanten. 
Se foto hvor den blanke strikkepind er 1. rundpind og 
den grå strikkepind er 2. rundpind. 

Med Saga strikkes der 33 (33) 34 (36) masker op over 
højre forstykke inklusiv stolpen, strik 22 masker op 
over højre ærme, strik 39 (39) 41 (45) masker op over 
nakken, strik 22 masker op over venstre ærme og slut 
med at strikke 33 (33) 34 (36) masker op over venstre 
forstykke inklusiv stolpen = 149 (149) 153 (161) 
masker.
VIGTIGT: Vær opmærksom på at garnet slås op over 
2. rundpind hver gang der strikkes 1 maske op langs 
hals-udskæringen, undtagen ved den sidste maske der 
strikkes op i yderste maske på venstre forstykke, her 
slås garnet IKKE op over 2. rundpind.
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Vend arbejdet. 

Brug den 3. rundpind og strik nu omslagene der sidder 
på 2. rundpind, således: 
Begynd med at lave et omslag på den 3. rundpind ved at 
føre garnet op over den 3. rundpind inden det 
1. omslag på 2. rundpind strikkes. 
Strik alle omslag ret, omslagene vil trække sig lange, 
men det udligner sig når der strikkes videre. 

Når alle omslag er strikket over på 3. rundpind, vendes 
arbejdet og alle de opstrikkede masker på 1. rundpind, 
strikkes ret med den rundpind der er ”fri”. 

Fortsæt rundt på denne måde, og strik retsiden og 
indersiden af kraven for sig, med den rundpind der er 
fri. Således bliver halsudskæringens ”rå” aflukning-
skant gemt inde i den rundstrikkede kravestand.

Fortsæt således, til kravestanden måler 1,5 cm fra de 
opstrikkede masker, slut med en pind fra retsiden/
blusens yderside. 

Nu skal kravestanden lukkes, ved at maskerne på 1. og 
2. rundpind strikkes sammen, og der samtidig strikkes 
rib, således: 
Næste p (vrangsiden): Strik 1. m på 1. rundpind ret 
sammen med 1. m på 2. rundpind og lad maskerne 
glide af pinden, *Strik 1. m på 1. rundpind ret sammen 
med 1. m på 2. rundpind og lad maskerne glide af pind-
en, strik 1. m på 1. rundpind vrang sm med 1. m på 
2. rundpind og lad maskerne glide af pinden*, gentag 
fra * til *, til der er 1 m tilbage på hver pind, strik sidste 
m på 1. rundpind ret sammen med sidste m på 2. rund-
pind og lad maskerne glide af pinden.

Nu er masketallet halveret og rib-kraven er påbegyndt, 
fortsæt ribben således:
Tag 1. m løs af i begyndelsen af hver pind og strik de 
øvrige masker i rib som maskerne viser. 

Strik til ribstykket måler 10 cm, slut med en pind fra 
retsiden (blusens yderside). 

Luk af med italiensk aflukning som på stolperne.

 

MONTERING
Sy det lille ærmegabshul under ærmerne. 

Læg højre stolpe over venstre stolpe og sy stolpen 
til i bunden af stolpeåbningen og sådan, at de 2 ret-
strikkede kantmasker nederst på stolpen er stolpens 
”sømrum”. 

Hæft ender, sy knapperne i udfor knaphullerne.

Vask blusen ifølge vaskeanvisningen på Tilia bandero-
len og lad den tørre liggende fladt på et håndklæde.  


