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Papillon er en lille, feminin bluse med som-
merfugle, der flagrer rundt på kroppen. Blusen 
er fuld af små, lækre detaljer: Skønne, små 
ærmer og en halskant med en fin, lille slids 
foran.
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Materialer
200 (200) 250 (250) g Merci fra Filcolana i farve 604 
(Kattegat)
Rundpind 3 mm, 60 cm
Strømpepinde 3 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105-
112) cm 
Overvidde: 90 (98) 106 (114) cm
Ærmelængde: 9 (10) 11 (12) cm
Hel længde: 47 (51) 54 (57) cm

Strikkefasthed
27 m og 35 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
o-indt (overtrækningsindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk 
den løse m over
2 vr dr sammen (2 vrang drejet sammen): Tag 2 m 
løs af én ad gangen som skulle de strikkes r, flyt dem 
tilbage på venstre p, og strik dem dr vr sm.
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Særlige teknikker
Vendepinde (”German short rows”): Vend arbejdet, 
tag første maske løs af med garnet foran arbejdet. 
Læg garnet hen over pinden og træk i garnenden, 
så masken ”vender begge ben i vejret”. Hold garnet 
stramt og strik videre. Når der igen strikkes hen over 
vendemasken, strikkes begge ben sammen som én 
maske.

Arbejdsgang
Ærmer og krop strikkes nedefra og op. Ærmerne 
strikkes i glatstrik og kroppen med mønster. Delene 
samles til bærestykket, som strikkes med raglanind-
tagninger. Halskanten strikkes frem og tilbage.

NB: Strik så vidt muligt kun hele sommerfugle på for- 
og bagstykket. Strikkes der kun dele af en sommer-
fugl, er det vigtigt, at der ikke strikkes m sammen 
uden at dette ledsages af et omslag – dette er vigtigt 
for at bevare maskeantallet.

Krop
Slå 222 (242) 266 (290) m op på rundp 3 mm med 
almindelig krydsopslagning. Saml omg, indsæt en 
omgangsmarkør, og strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til 
kanten måler 7 cm. 
Skift til glatstrik med mønster ifølge diagram og 

tag jævnt fordelt ud til 242 (264) 286 (308) m på 
1. omg. Sæt endnu en markør efter 121 (132) 143 
(154) m.
Strik nu mønster efter diagram, begynd på diagram-
mets 15. (1.) 15. (1.) mønsteromg og fortsæt til 
arbejdet måler ca. 28 (31) 33 (35) cm (inkl ribkant), 
slut på diagrammets 5. (27.) 21. (15.) mønsteromg.
Næste omg: Strik de første 0 (16) 11 (6) m efter dia-
grammets 6. (28.) 22. (16.) mønsteromg, luk de næ-
ste 5 (7) 6 (6) m af, strik til 5 (6) 6 (7) m før næste 
markør, luk 10 (13) 12 (13) m af, strik til de sidste 5 
(6) 6 (7) m på omg. Luk disse m af.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.

Ærmer
Slå 74 (80) 86 (92) m op på strømpep 3 mm. Saml 
omg, sæt en markør ved omg’s begyndelse, og strik 
rundt i rib (1 r, 1 vr) til arbejdet måler 5 cm.
Fortsæt i glatstrik, og tag jævnt fordelt ud til 93 (100) 
107 (114) m på 1. omg.
Når ærmet måler 9 (10) 11 (12) cm, lukkes de første 
5 (7) 6 (6) og de sidste 5 (6) 6 (7) m af = 83 (87) 95 
(101) m.
Lad ærmets m hvile, og strik et ærme magen til.

Bærestykke med raglanindtagninger
Saml delene på rundp 3 mm ved at sætte ærmernes 
m ind over de aflukkede m i hver side af kroppen = 
i alt 388 (412) 452 (484) m. På 1. omg (som er dia-
grammets 7. (1.) 23. (17.) mønsteromg, strikkes 1 m 
fra hver del sammen i hver samling mellem ærmer og 
krop. Sæt en markør i hver af disse 4 m. Omg begyn-
der med den markerede m mellem højre ærme og 
ryggen. Der strikkes fortsat mønster efter diagram på 
for- og bagstykke.
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Tag ind således: *1 vr, 2 vr dr sm, strik glatstrik med 
mønster til 2 m før den markerede m, 2 vr sm, 1 vr, 2 
vr dr sm, strik glatstrik til 2 m før den markerede m, 
2 vr sm *, gentag fra * til * 1 gang mere.
Gentag disse indtagninger på hver 2. omg, idet den 
markerede m samt 1 m på hver side af den strikkes 
vr på alle omg, til der er taget ind i alt 25 (28) 31 
(34) gange = 184 (184) 200 (208) m. Slut med en 
omg uden indtagninger.

Bryd garnet, og sæt det til i den midterste m på 
forstykket, og fortsæt rundt med indtagninger som 
før til 19 (20) 21 (22) m før den m, hvor garnet blev 
sat til (midterm), vend. Strik i mønster fra vrangsi-
den tilbage, til 19 (20) 21 (22) m før midterm, vend. 
Strik i mønster fra retsiden med indtagninger til 2 (3) 
5 (5) m før sidste vending, vend. Strik i mønster fra 
vrangsiden tilbage til 2 (3) 5 (5) m før sidste vending, 
vend. Strik i mønster fra retsiden med indtagninger 
til 2 m før sidste vending, vend. Strik i mønster fra 
vrangsiden tilbage til 2 m før sidste vending, vend.
Strik i mønster fra retsiden med indtagninger og 
marker samtidig ærmernes midterste 17 m (alle str.), 
og tag ind over disse m således: [2 r sm] 4 gange, 1 
r, [o-indt] 4 gange, strik til midterm på forstykket, og 
strik 1 m op i denne m, vend = 144 (144) 160 (168) 
m. 
Strik nu 2,5 cm rib (1 r, 1vr) frem og tilbage over de 
resterende m. Luk af i rib fra vrangsiden.

Montering
Hæft alle ender.
Sy det lille hul under hvert ærme.
 


