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Klassisk, let og enkel sweater, med raglan-
ærmer og bådformet hals. Blusen har en 
snoning ved raglanærmerne og 2-farvede rib 
kanter, der giver fine detaljer. Blusen er strik-
ket i en tråd af hhv. New Zealand lammeuld 
og Tilia. Blandingen gør blusen let og luftig, 
og super blød. 
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Materialer
150 (150) 200 (200) 200 (200) 250 g New Zealand 
lammeuld fra Filcolana i farve 103 
100 (100) 125 (125) 125 (150) 150 g Tilia fra 
Filcolana i farve 331
Rundpind 4 mm, 60 cm
Rundpind 3,5 mm, 60 cm 
Ærmepinde/strømpepinde 4 mm og 3,5 mm
Hjælpepind til snoninger
5 markører
evt. maskeholder

Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Mål
Passer til brystvidde: 82-88 (89-96) 97-103 (104-
110) 111-118 (119-126) 127-134 cm
Overvidde: 92 (98) 106 (112) 120 (128) 138 cm
Vidde forneden: 90 (96) 104 (110) 118 (128) 138 cm
Ærmelængde: 47 cm i alle str.
Hel længde: 54 (56) 57 (59) 60 (63) 65 cm

Strikkefasthed
20 m og 26 p i glatstrik på p 4 mm med en tråd af 
Tilia og en tråd New Zealand lammeuld strikket sam-
men = 10 x 10 cm 
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Særlige forkortelser
pm: Placer markør
slåomug (slå om under garnet): Før pinden under 
garnet, på næste omg strikkes omslaget ret.
slåom (slå om): Før pinden over garnet, på næste 
omg strikkes omslaget drejet ret.
vindt (venstre indtagning): 1 r løs af, 1 vr løs af med 
garnet bag arb, før venstre pind forfra gennem de 2 
m på højre pind, og strik dem sammen. 

Arbejdsgang
Blusen er strikket oppefra og ned, så det er let at 
tilpasse overvidde og længde. Bærestykket er strikket 
rundt i ét stykke ned til ærmegabene. Herefter deles 
arbejdet til ærmer og krop. Kroppen strikkes færdig, 
og herefter strikkes ærmerne. Halskanten strikkes til 
sidst.

Bærestykke
Slå 104 (112) 112 (120) 124 (128) 132 m op på 
rundp 4 mm med begge garnkvaliteter samtidig. Der 
strikkes rundt.
Næste omg - placer 5 markører: Pm, strik 4 (4) 4 (4) 
4 (4) 4 r, pm, 14 (16) 16 (18) 18 (20) 20 r, pm, 38 
(40) 40 (42) 44 (44) 46 r, pm, 14 (16) 16 (18) 18 
(20) 20 r, pm, 34 (36) 36 (38) 40 (40) 42 r. 
Den første markør markerer omg’s begyndelse. Mar-
køren er placeret på ryggen lige før det højre ærme. 
Efterhånden som de nye masker strikkes med, vil om-
gangsmarkøren flytte længere ind mod midten af ryg-
gen. De 4 andre markører er placeret midt i raglanud-
tagningerne, og flyttes som beskrevet i diagrammet.
1. omg (1. omg i diagrammerne): Strik ret omg rundt.
2. omg (2. omg i diagrammerne):Omgangsmarkøren 
sidder på højre pind, strik ret til 2 m før markøren, 
slåomug, følg diagram 1, slåom, strik ret til 2 m før 
markøren, slåomug, følg diagram 2, slåom, strik ret 
til 2 m før markøren, slåomug, følg diagram 1, slåom, 
strik ret til 2 m før markøren, slåomug, følg diagram 
2, slåom, strik ret omg færdig. Der er strikket 8 ud-
tagninger. 
3. omg (3.omg i diagrammerne): Strik ret, omslage-
ne strikkes på følgende måde: Slåom strikkes drejet 
ret, slåomug strikkes ret.
4. omg (4. omg idiagrammerne): Omgangsmarkøren 
sidder på højre pind, strik ret til 2 m før markøren, 
slåomug, følg diagram 1, slåom, strik ret til 2 m før 
markøren, slåomug, følg diagram 2, slåom, strik ret 
til 2 m før markøren, slåomug, følg diagram 1, slåom, 
strik ret til 2 m før markøren, slåomug, følg diagram 
2, slåom, strik ret omg færdig. Der er strikket 8 ud-
tagninger.
5. omg (5. omg i diagrammerne): som 3. omg.
6. omg (6. omg i diagrammerne): som 4. omg.
Fortsæt på denne måde, med udtagninger på hver 
anden omg. Følg diagrammerne til der er strikket 
25 (27) 29 (31) 33 (37) 39 omg med udtagninger, og 
maskeantallet er 88 (94) 98 (104) 110 (118) 124 m 
på hhv. forstykke og ryg, og 64 (70) 74 (80) 84 (94) 
98 m på hvert ærme. 
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Diagram 1

Ret på retsiden

Diagram 2

Sæt 2 m på hjælpepind foran 
arb, fjern markøren, strik 2 r, 
placer markøren på højre 
pind, strik m fra hjælpepinden 
ret.

Sæt 2 m på hjælpepind bag 
arb, fjern markøren, strik 2 r, 
placer markøren på højre pind, 
strik m fra hjælpepinden.
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Deling til krop og ærmer
Placer omgangsmarkøren på højre pind. Strik ret til 
næste markør, fjern markøren, sæt ærmets masker til 
hvil på tråd eller maskeholder, fjern markøren, slå 4 
(4) 8 (8) 10 (10) 14 nye m op, strik ret over forstyk-
kets masker, fjern markøren, sæt ærmets masker til 
hvil på tråd eller maskeholder, slå 4 (4) 8 (8) 10 (10) 
14 nye m op, strik ret omg færdig. Fortsæt med at 
strikke rundt i glatstrikover kroppens 184 (196) 212 
(224) 240 (256) 276 m, til arbejdet måler 29 cm målt 
fra deling til krop og ærme.

2-farvet rib kant
De to garnkvaliteter strikkes nu hver for sig således: 
Placer omgangsmarkøren på højre pind, *1 r med 
Tilia, 1 vr med New Zealand lammeuld*, gentag fra * 
til * omg rundt. 
Strik 9 omg mere på samme måde.
Skift til p 3,5 mm og strik med begge garnkvaliteter 
samtidig igen. Strik 4 omg ret. Luk alle masker af.

Ærmer
Slå 2 (2) 4 (4) 5 (5) 7 m op på ærme- eller strøm-
pepinde 4 mm med begge garnkvaliteter samtidig, 
fortsæt rundt i glatstrik over ærmets m, slå 2 (2) 4 
(4) 5 (5) 7 m op, pm. Strik yderlig 3 omg ret. 
Næste omg: 1 r, 2 r sm, strik ret til de sidste 3 m, 
vindt, 1 r. 
Gentag disse indtagninger på hver 4. omg, til der er 
strikket 10 (13) 16 (19) 21 (24) 26 omg med indtag-
ninger, og maskeantallet er 48 (48) 50 (50) 52 (56) 
58 m. Fortsæt lige ned til ærmet måler 43 cm, målt 
fra deling til krop og ærme. Strik 6 omg 2-farvet rib 
som beskrevet ovenfor. 
Skift til p 3,5 mm og strik med begge garnkvaliteter 
samtidig igen. Strik 4 omg ret. 
Luk af med elastisk aflukning således: 2 r, *før ven-
stre p ind i de 2 første m på højre p, fang garnet med 
højre p, før garnet gennem de 2 m og lad maskerne 
glide af pinden = 1 m tilbage på højre p. Strik den 
næste maske fra venstre p 1 r*, gentag fra * til * til 
alle m er aflukket.
Strik et ærme magen til.

Halskant
Med begge garnkvaliteter, strik 104 (112) 112 (120) 
124 (128) 132 m op rundt i halskanten på p 4 mm. 
Strik 6 omg 2-farvet rib, som beskrevet ovenfor. Skift 
til p 3,5 mm og strik med begge garnkvaliteter sam-
tidig. Strik 4 omg ret. Luk af med elastisk aflukning, 
som beskrevet ovenfor.

Montering
Sy hullet under ærmegabet sammen med maske-
sting. Hæft ender


