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Sommerbrise
blusen begyndes i halskanten

Størrelser: Small (Medium) Large

Sværhedsgrad: Let

Garn: Merino Fine, 100% merino uld, 50 g / 750 meter 

Kid Mohair, 75% kid, 25% polyamid, 25 gram / 240 m

Forbrug 50 g af begge kvaliteter

Rundpinde: nr. 4, 40 og 60 -eller 80 cm. Strømpep. nr. 4

4 markører til raglansømmene.
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Begynd ved halsen:

Slå med 2 tråde Kid Mohair på p 4 / 60 cm, 112 (120)

132 m op, bryd den ene tråd og strik videre rundt med

kun 1 tråd. Strik 1 omg vr, 1 omg ret, 1 omg vr,

fortsæt i glat omg rundt.

Strik 4 omgange glat med Kid Mohair, skift til Merino

Fine og strik 4 omgange. 

Der strikkes striber á 4 omg i hver garnkvalitet over

hele arb.

Raglanudtagning:

Strik 1 r, 1 udt = saml lænken og strik den dr r, strik

36 (38) 42 m r, 1 udt, 1 r, markør på pinden, 1 r, 1

udt, strik 16 (18) 20 m r, 1 udt, 1 r, markør på pinden,

1 r, 1 udt, strik 36 (38) 42 m r, 1 udt, 1 r, markør på

pinden, 1 r, 1 udt, strik 16 (18) 20 m r, 1 udt, 1 r,

omgangen er strikket. 

Fortsæt udtagningerne på hver 2. omg på hver side af

de 2 ret-masker er 8 udtagninger på 1 omgang. 

Fortsæt til der 86 (92) 100 m på ryg og forstykke, 66

(72) 78 på ærmerne.

Strik ryggens  86 (92) 100 m, sæt ærmets m på en

tråd, slå 10 m op efter ryg-maskerne og strik forstyk-

kets 86 (92) 100 m, sæt ærmets m på en tråd, slå 10

m op, sæt en markør midt i de nye m i hver side, som

er sidesøm. 

Sværhedsgrad: Let

Størrelser: Small (Medium) Large

Overvidde: 92 ( 98) 104 cm

Længde: 54 cm alle størrelser

Garn: Merino Fine 

100% merino uld, 50 g / 750 meter 

Kid Mohair, 75% kid

25% polyamid, 25 gram / 240 m

Forbrug: 50 g af begge kvaliteter

Pinde: Rundpind 4 mm, 40 og 60 -eller

80cm Strømpep. nr. 4

4 markører til raglansømmene.

Strikkefasthed: 21 m = 10 cm

Forkortelser: vr = vrang, r = ret, omg = omgang, 

m = masker, p = pind, dr r = drejet 

ret, sm = sammen, tr = tråd, 1 m ud 

= saml lænken op og strik den dr r

OBS: Alle tråd-skift skal være i raglansøm,

sidesøm eller ærmesøm, så det 

bliver usynligt.

Farveforslag til stribet bluse. 50 g af hver farve

nr. 19.12 strikning www.karen-noe.dk

s.2

2. Blå toner 3. Beige toner 4. Grå toner
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Strik videre rundt over de 192 (204) 220 m til 

arbejdet måler 12 cm, slut ved en markør. 

Strik * 1 r, 2 r sm, strik til 3 m før næste markør, 

2 dr r sm, 1 r ** , gent fra * til ** til en omgang er 

strikket ***. 

Strik 8 omg, strik igen indt som fra * til ***. 

Strik 8 omg, strik igen indt som fra * til ***. 

Strik 8 omg. 

Tag derefter m ud i alt 4 gange pr. omgang, med 8

omg mellem hver. Strik udtagningsomgange ialt 3

gange - med 8 omgange glat imellem hver. 

Forsæt lige op til arb måler 53 cm

Strik nederste kant: 1omg vr, 1 omg r, 1omg vr, luk 

af med 2 tråde garn.

Ærme:

Sæt maskerne fra tråden på pinden, saml i de 10 

op-slåede m 10 nye m op = 76 (82) 88 m  - og strik

rundt. Skift evt. til rundpind 40 cm.

Hvis blusen skal være med korte ærmer, strikkes 

1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr. Luk af med 2 tråde Kid

Mohair. 

Der bruges også 50 g af hvert garn til kort ærme.

Langt ærme:

Fortsæt og tag 1m ind i hver side midt under ærmet

på hver 8. p. når ærmet måler 42 cm, eller den

ønskede længde, sluttes med 1 omg vr, 1 omg r, 1

omg vr, luk af med 2 tråde Kid Mohair.

Strik det andet ærme magen til. Hæft alle garn-ender.

Efterbehandling:

Læg det færdige arbejde mellem fugtige stykker. 

Læg det i de angivne mål og lad det tørre.

Blusen må ikke presses.

Senere kan blusen håndvaskes i uldsæbemiddel,

centrifugeres og lægges til tørre i de angivne mål.
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