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Jongleuse er en kvindelig jonglør. Blusens fine hulmønster ligner bolde, der bliver jongleret 
op i luften, og som til sidst eksploderer på bærestykket. 
Toppen er kort og tætsiddende. Det øverste af bærestykket er strikket med vendepinde for at 
gøre nakken højere, hvilket sikrer en god pasform.  

JongleuseDesign: Else Schjellerup 

STØRRELSER 
XS (S) M (L) XL
MÅL 
Passer til brystmål: 74 (82) 90 (98) 106 cm
Overvidde: 68 (76) 84 (92) 100 cm
Længde: 51 (51) 53 (53) 55 cm 
Ærmelængde: 9 (9) 12 (12) 14 cm 
OBS: Ribhulmønsteret er meget elastisk, overvidden er 
målt uden at strække ribben.
STRIKKEFASTHED 
40 m x 40 p på pind 2,5 mm i ribhulmønster (ikke 
strakt) = 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. 
Rammer du bredden men ikke højden, kan det hjælpe 
at skifte pindemateriale, f.eks. fra metal til træ eller 
omvendt. 
Bemærk: Mål din strikkefasthed løbende igennem 
arbejdet.

MATERIALER 
Garn fra Filcolana 
200 (250) 250 (300) 300 g Merci fv. 602 (Fern). 

Rundpinde 2,5 mm, 40, 60 og 80 cm
Strømpepinde 2,5 mm til ærmer. 
(Strømpepinde og kort rundpind kan udelades hvis der 
strikkes Magic loop på lang rundpind)

4 grønne, 8 røde og 1 sort maskemarkører 
(farverne er underordnede, så længe du kan kende 
forskel på dem)

2 maskeholdere (eller restegarn) til hvilende m.
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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 eller vr som det 
passer ind i ribben. 

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 eller drejet 
vrang som det passer ind i ribben. 

5i1 (5 m i samme m)
Strik [1 r, slå om, 1 r, slå om, 1 r] i samme maske 
= 5 masker. 
På efterfølgende omgang strikkes omslagene vrang.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Løkkeopslagning
Lav en ring af garnet, således at den lange garnende 
(med garnnøglet i den anden ende) lægges ovenpå den 
tråd der sidder fast på pinden, strik højre pind ind for-
fra i ringen, stram garnet så ringen bliver til en maske. 
Gentag til det ønskede antal masker.

 

Arbejdsgang 
Blusen strikkes oppefra og ned, med vendepinde i 
halskanten og senere på bærestykket for at gøre 
nakken højere og sikre en bedre pasform. 
Vendepindene øverst kan udelades hvis man ønsker en 
mere rund halsudskæring.

Mønsteret strikkes i  rib, udtagningerne på bærestyk-
ket danner dekorative huller der fortsætter i et lille 
ribhulmønster ned over kroppen. 

Efter bærestykket, strikkes krop og ærmer færdig hver 
for sig. 

Til sidst strikkes der masker op langs halsåbningen og 
der strikkes en fin I-cord kant på. 
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Opskrift 
BÆRESTYKKE
Slå 180 (192) 204 (216) 228 masker op på rundpind 
2,5 mm, 60 cm. 
Saml omgangen, og indsæt en sort omgangsmarkør, 
pas på at maskerne ikke snor sig om pinden når du 
samler omgangen. 

Strik 1 omgang rib (1 r, 1 vr). 

Form halsudskæringen ved hjælp af vendepinde der 
strikkes frem og tilbage, således:  
1. vendepind: Strik 43 (47) 49 (53) 57 m rib, vend. 
2. vendepind (vrangsiden): Slå om pinden, strik 43 
(47) 49 (53) 57 m rib, flyt markøren til højre pind, 
strik 44 (46) 48 (52) 56 m rib, vend. 
3. vendepind: Slå om pinden, strik rib til omslaget fra 
forrige p, strik omslaget vr sm med næste m, strik 3 m 
rib, vend. 
4. vendepind: Slå om pinden, strik rib til omslaget fra 
forrige p, strik omslaget r sm med næste m, 3 m rib, 
vend. 

Gentag 3. og 4. p yderligere 2 gange, til der er fore-
taget i alt 4 vendinger i hver side.

Sidste vendep (retsiden): Slå om pinden, strik rib til 
omslaget, strik omslaget vr sm med næste m, VEND 
IKKE men fortsæt videre rundt til 1 m før omslaget i 
modsat side, strik denne m vr sm med omslaget, strik 
rib omgangen ud.

Vendepindene er nu færdigstrikket og der fortsættes 
rundt i omgange. 

Strik 8 omgange rib. 

11. omg: Strik 6 m rib, *5i1, 11 m rib*, gentag fra 
* til *, i alt 14 (15) 16 (17) 18 gange, strik 5i1, 5 m 
rib. 
Der er nu 240 (256) 272 (288) 304 masker på pin-
den.

Strik 10 omgange rib, på den første af disse omgange 
strikkes omslagene fra forrige omgang vrang.
 
22. omg: *5i1, 15 m rib*, gentag fra * til *, 
omgangen ud. 

Der er nu 300 (320) 340 (360) 380 masker på 
pinden.

Strik 9 omgange rib. 

På næste omgang flyttes omgangsmarkøren således: 
Næste omg: Fjern markøren, strik 1 r, 1 vr, 1 r, indsæt 
markøren igen, strik rib omgangen ud.

33. omg: Strik 10 m rib, *5i1, 19 m rib*, gentag fra 
* til *, i alt 14 (15) 16 (17) 18 gange, 5i1, 9 m rib. 
Der er nu 360 (384) 408 (432) 456 masker på 
pinden. 

Strik 12 omgange rib. 
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Strik nu vendepinde frem og tilbage for at forhøje 
nakken, således:
1. vendepind: Strik 59 (65) 71 (77) 83 m rib, vend. 
2. vendepind (vrangsiden): Slå om pinden, strik 59 
(65) 71 (77) 83 m rib, flyt omgangsmarkøren til højre 
pind, strik 60 (66) 72 (78) 84 m rib, vend. 
3. vendepind: Slå om pinden, strik rib til omslaget fra 
forrige p, strik omslaget og næste m vr sm, strik 11 m 
rib, vend. 
4. vendepind: Slå om pinden, strik rib til omslaget fra 
forrige p, strik omslaget og næste m r sm, 11 m rib, 
vend. 

Gentag 3. og 4. p til der er vendt i alt 6 gange i hver 
side.

Sidste vendepind: (retsiden) Slå om pinden, strik 
rib til omslaget fra forrige p, strik omslaget vr sm med 
næste m, VEND IKKE men fortsæt rundt til 1 m før 
omslaget i modsatte side, strik denne m vr sm med 
omslaget, strik rib omgangen ud.

Vendepindene er nu færdigstrikket og der fortsættes 
rundt i omgange, samtidig inddeles omgangen til 
raglanmasker og hulmønster på næste omgang, 
således:
Strik 47 (53) 53 (63) 61 m rib, indsæt en grøn 
markør, 7 (7) 11 (5) 9 m rib (højre halvdel af ryg), 
indsæt en rød markør strik 1 r, 1 vr, 1 r, indsæt en rød 
markør (raglan), strik 6 (2) 4 (6) 8 m rib, indsæt en 
grøn markør, strik 54 (64) 64 (64) 64 m rib, indsæt 
en grøn markør, strik 5 (3) 5 (7) 9 m rib (højre ærme), 
indsæt en rød markør, strik 1 r, 1 vr, 1 r, indsæt en 
rød markør (raglan), strik 8 (6) 10 (4) 8 m rib, indsæt 
en grøn markør, strik 94 (104) 104 (124) 124 m 
rib, indsæt en grøn markør, strik 7 (7) 11 (5) 9 m rib 
(forstykke), indsæt en rød markør, strik 1 r, 1 vr, 1 r, 
indsæt en rød markør (raglan), strik 6 (2) 4 (6) 8 m 
rib, indsæt en grøn markør, 54 (64) 64 (64) 64 m rib, 
indsæt en grøn markør, strik 5 (3) 5 (7) 9 m rib (ven-
stre ærme), indsæt en rød markør, 1 r, 1 vr, 1 r, indsæt 
den sorte omgangsmarkør (raglan).

Omgangens begyndelse er nu flyttet, så den er placeret 
efter den bagerste venstre raglan. 

Nu indsættes den sidste grønne markør, således:
Flyt de første 8 (6) 10 (4) 8 masker fra venstre pind til 
højre pind, uden at strikke dem. Indsæt den grønne 
markør på venstre pind og flyt så maskerne tilbage fra 
højre til venstre pind.

Raglanmaskerne er placeret mellem de røde markører, 
hulmønsteret er placeret mellem de grønne markører. 

Nu strikkes der hulmønster over de midterste 94 (104) 
104 (124) 124 masker på ryg og forstykke (mellem 
de grønne markører) og over ærmets midterste 54 
(64) 64 (64) 64 masker (mellem de grønne markører) 
samtidig tages der ud til raglan på hver 2. omgang, på 
hver side af de 3 raglanmasker. De nye masker strikkes 
ret eller vrang så de passer ind i ribben.

1. omg: **Strik rib til den grønne markør, flyt markør, 
2 vr sm, slå om, *8 m rib, 2 vr sm, slå om*, gentag fra 
* til *, til 2 m før næste grønne markør, 1 vr, 1 r, flyt 
markør til højre p,  strik rib til den røde markør, v-udt, 
flyt markør, strik de 3 raglanmasker, flyt markør, h-udt, 
strik rib til den grønne markør, 2 vr sm, slå om, *8 m 
rib, 2 vr sm, slå om*, gentag fra * til *, til 2 m før den 
grønne markør, 1 vr, 1 r, flyt markør, strik rib til den 
røde markør, v-udt, flyt markør, strik de 3 raglan-
masker, flyt markør, h-udt**, gentag fra ** til ** en 
gang mere.
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2. omg: Strik rib som m viser og strik alle omslag r.

3. omg: Strik rib som m viser og tag ud før og efter de 
3 raglanmasker, som på 1. omg.

4. omg: Strik rib som m viser omg rundt.

5. omg: **Strik rib til den grønne markør, flyt markør, 
1 vr, 1 r, 2 vr sm, slå om, *8 m rib, 2 vr sm, slå om*, 
gentag fra * til *, til den grønne markør, flyt markør, 
strik rib til den røde markør, v-udt, flyt markør, strik de 
3 raglanm, flyt markør, h-udt, strik rib til den grønne 
markør, flyt markør, 1 vr, 1 r, 2 vr sm, slå om, *8 m 
rib, 2 vr sm, slå om*, gentag fra * til *, til den grønne 
markør, flyt markør, strik rib til den røde markør, 
v-udt, flyt markør, strik de 3 raglanm, flyt markør, 
h-udt**, gentag fra ** til **, en gang mere. 

6. omg: Strik rib som m viser og strik alle omslag r.

7. omg: Strik rib som m viser og tag ud før og efter de 
3 raglanmasker, som på 1. omg.

8. omg: Strik rib som m viser omg rundt.

Fortsæt på denne måde med hulmønster som gentages 
på hver 8. omgang og raglanudtagninger på hver 2. 
omgang, til der er taget ud 4 (4) 6 (8) 10 gange, slut 
med en omgang hvor der tages ud til raglan.

Der er nu 392 (416) 456 (496) 536 masker i alt.

Nu deles arbejdet til krop og ærmer, således:
Næste omg: Strik rib og hulmønster over ryggens m til 
den første røde markør, fjern markøren, *strik 
1. raglanmaske, sæt de næste 2 raglanmasker, alle 
ærmemaskerne plus de næste 2 raglanm på en maske-
holder, fjern de røde markører undervejs, slå 17 (25) 
29 (33) 37 nye m op med løkkeopslagning, marker den 
midterste af disse masker (sidemaske)*, strik rib over 
forstykkets m til den røde markør, gentag fra * til *, en 
gang, strik rib omgangen ud.

Der er nu 272 (304) 336 (368) 400 masker på 
omgangen og 77 (81) 89 (97) 105 masker på hver 
maskeholder. 

KROP
Fortsæt lige ned over kroppens masker, de nye masker 
i ærmegabene strikkes så de passer ind i ribben, 
samtidig udvides hulmønsteret med 1 hulbane i hver 

side ved at flytte hver grøn markør 10 masker ud mod 
ærmegabet, strik de resterende masker i hver side i rib. 

Strik til kroppen måler 26 (26) 28 (28) 30 cm, slut 
med 4. eller 8. mønsteromgang.

Slids
Del ryg og forstykke til slids og strik delene færdig hver 
for sig, således:
Næste p : Strik 1 r i den midterste sidemaske, strik de 
næste 2 m r, strik rib og hulmønster til 1 m før den 
næste sidemaske, strik denne m r, strik 1 r i den 
midterste m, vend og lad de resterende masker hvile.

Slids ryg
Der er nu 137 (153) 169 (185) 201 masker på 
rygdelen. 

Næste p (vrangsiden): Tag 2 m vr løs af med garnet 
foran arb (mod dig selv), 1 vr, strik rib og strik alle 
omslag vr til de sidste 3 m, 3 vr.

Næste p: Tag 2 m vr løs af med garnet bag arb (væk fra 
dig selv), 1 r, strik rib til de sidste 3 m, 3 r.
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Næste p: Tag 2 m vr løs af med garnet foran arb, 1 vr, 
strik rib til de sidste 3 m, 3 vr.

Fortsæt på denne måde med at strikke kanterne som 
beskrevet og strik SAMTIDIG indtagninger på hver 
6. pind indenfor de yderste 5 masker i hver side, ved at 
strikke 2 vr sm uanset om det er retmasker eller vrang-
masker, således:
Indtagningspind (retsiden): Tag 2 m vr løs af med 
garnet bag arb, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr sm, strik rib/hulmøn-
ster, til de sidste 7 m, 2 vr sm, 1 r, 1 vr, 3 r.
Fortsæt således, til der er taget ind  4 gange i hver side.
Strik 6 pinde rib uden hulmønster.

I-CORD KANT
Luk alle m af fra retsiden med en I-cord kant, således:
Slå 3 m op på højre pind, med løkkeopslagning og sæt 
de 3 m over på venstre pind uden at strikke dem. 
1. p: Strik 2 ret, strik den 3. m drejet r sm med 1. m fra 
ryggens m. Sæt de 3 m fra højre pind tilbage på venstre 
pind uden at strikke dem. 
2. p: Strik 2 r, strik den 3. m drejet r sm med næste m, 
sæt de 3 m fra højre pind over på venstre pind uden at 
strikke dem. 
3. p: Strik 2 r, strik den 3. m drejet r sm med de næste 
2 m, flyt de 3 m fra højre pind tilbage på venstre pind 
uden at strikke dem. 

Gentag disse 3 pinde, til der er 4 masker tilbage.
Luk de 4 m af som ved almindelig aflukning og bryd 
garnet.

Slids forstykke
Sæt garnet til på retsiden af forstykkets masker og strik 
1 maske op i den tidligere sidemaske i hver side = 137 
(153) 169 (185) 201 masker.

Strik som ryggens slids, men tag ind i hver side på hver 
4. p i alt 6 gange, slut med hulmønsteret efter den 
5. indtagning. 

Efter den 6. og sidste indtagning, strikkes en
vrangsidepind.

Luk af med I-cord kant som på ryggen. 

Forstykket er ca 1-2 cm kortere end ryggen.

ÆRMER 
Begynd fra retsiden midt i ærmegabet og strik med 
rundpind 2,5 mm, 40 cm (eller en lang, hvis der 

strikkes magic loop) 8 (12) 14 (16) 18  m op langs 
bunden af ærmegabet, frem til de hvilende ærme-
masker, strik disse m og strik 9 (13) 15 (17) 19 m op 
frem til midten af ærmegabet, indsæt en omgangs-
markør = 94 (106) 118 (130) 142 masker i alt. 

Fortsæt rundt i hulmønster som hidtil over de
midterste 54 (64) 64 (64) 64 masker, (på str M, L og 
XL udvides hulmønsteret med 10 masker i hver side) 
resten af maskerne under ærmet strikkes rib som
maskerne viser. 

Fortsæt til ærmet måler ca. 7 (7) 9 (9) 11 cm fra 
ærmegabet, slut med 6 omgange rib uden hulmønster.

Ærmekant
Afslut med en I-cord kant som nederst på ryggen. 
Bryd garnet og sy kanten sammen.

Strik det andet ærme tilsvarende. 

HALSKANT
Fra retsiden og med rundpind 2,5 mm, 40 cm, strikkes 
der 1 maske op i hver opslået maske i halsudskæringen.
Strik I-cord kant som på ærmet og husk at strikke 
2 masker sammen på hver 3. pind. 

Bryd garnet og sy kanten sammen.

MONTERING 
Hæft alle ender.
Vask blusen ifølge anvisning på banderolen og lad den 
tørre liggende fladt på et håndklæde.


