
Vanja
Bluse strikket i paneler.

Design: Birthe P. Opstrikning: Jette A.

Størrelser: Medium / Large

Garn: ca. 200 / 250 gram Noro Flower Bed, 360 m / 100 gram
Pinde: 3 mm

Strikkefasthed: 23 m og 33 p = 10 x 10 cm
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Tekniske bemærkninger:
Blusen strikkes i 3 paneler, der strikkes sammen undervejs ved hjælp af sammenstrikning med en 
lodret rille, a la domino-teknik. Kantmaskerne er også domino: 1. maske tages altid løs af 
(undtagen den første maske efter opslagningen, der strikkes ret) og sidste maske strikkes altid 
vrang.
Opslagningen er strikkeopslagning: Lav en løkke på venstre pind. Før højre pind ind i masken som 
skulle den strikkes normalt ret, og træk garnet igennem masken. I stedet for at ”strikke masken 
færdig” drejes den nye maske nu og placeres på venstre pind ved siden af den første. Fortsæt 
således til det ønskede antal masker er strikket op.

Forkortelser:
m = maske
r = ret
vr = vrang
s-opsl = strikkeopslagning
la = løs af
km = kantmaske
vr sm = vrang sammen

 
1. panel:
Strikningen begynder med 1. panel, der 
løber nederst fra højre side på 
forstykket, op over skulderen og ned 
langs venstre side på ryggen. Panelet 
bliver i alt 112/120  cm langt (2 x 56/60 
cm) og ca. 16,5/19  cm bredt.

S-opslå 38 /44 m og strik en pind ret 
(husk kantmasker).
Næste pind (retsiden): km, 12/14 vr, 
12/14 r, 12/14 vr, km
Næste pind (vrangsiden): km, 12/14 r, 
12/14 vr, 12/14 r, km.
- Disse 2 pinde danner mønsteret, der 
strikkes til arbejdet måler 34/37 cm.

Nu tages ud til det lille ærme: Tag 1 m 
ud indenfor km i slutningen af 
retsidepindene på de næste 12/14 
retsidepinde. De nye masker indgår i 
mønsteret og strikkes ret på 
retsidepinde og vrang på vrangsidepinde.
Når arbejdet måler 56/60 cm markeres skulderen med en mærketråd el. lign. Strik videre som før 
og tag ærmemaskerne ind så det modsvarer ærmets placering på retsiden.
Strik yderligere 34/37 cm. Luk af fra vrangsiden. Sidste maske lukkes ikke helt af, men masken 
trækkes ud til en lang løkke, der bruges senere.
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1. sammenstriknings-rille:
Brug en lang rundpind. Begynd nederst på forstykket, i 1. panels højre kant. Strik første m op 
”rundt om hjørnet”, altså nærmest i panelets opslagningskant. Strik 1 op i hver lænke hele vejen 
langs panelets kant, og strik den sidste maske i den lange løkke, der nu strammes til. Vend og 
strik 1 pind ret, idet de 2 sidste m strikkes vr sm.

2. panel:
S- opslå i forlængelse af maskerne på rundpinden 38/44 nye m.
Strik mønster: 12/14 r, 12/14 vr, 12/14 r på retsiden, og 12/14 vr, 12/14 r, 12/14 vr på 
vrangsiden.
På retsidepinden strikkes 2. panels sidste m vr sm med en m fra sammenstriknings-rillen.
Strik lige op til panelet måler 56/60 cm (op til skuldermærket). Luk af.
S- opslå i forlængelse af maskerne på rundpinden 38/44 nye m til bagstykkets 2. panel, og strik 
ligesom forstykket. Ved sidste sammenstrikning strikkes 3 m vr sm (1 fra panelet og de 2 sidste fra 
sammenstrikningsrillen. Luk af fra vrangsiden.

2. sammenstriknings-rille:
På forstykket: Strik masker op langs panelets kant ligesom ved 1. sammenstriknings-rille. Vend og 
strik tilbage, idet de første 16 cm lukkes af. Resten af maskerne strikkes ret.

3. panel (forstykket): Strik ligesom de øvrige paneler (mønster som panel 1) med 
sammenstrikning indtil de aflukkede masker ved halskanten. Husk at strikke ærme efter 34/37 cm, 
med udtagninger og senere indtagninger i begyndelsen af retpindene.
I venstre side fortsættes lige op uden sammenstrikning indtil skulderen er nået (56/60 cm). Strik 
nu masker op ned langs halskanten. Vend og strik ret tilbage. Fortsæt med at opstrikke masker til 
sammenstrikningsrillen på bagstykket. Strik ret tilbage. Fortsæt herfra strikningen af 3. panel ned 
ad bagstykket. Luk af som før.

Sidesømme: Strik masker op langs forstykkets venstre side, langs ærmet og langs bagstykkets 
højre side. Vend og strik ret tilbage, indtil ærmets kant nås. Ærmekantmaskerne lukkes løst af. 
Læg nu de 2 stykker sammen ret mod ret og strik dem sammen idet maskerne lukkes af.
Gentag i den anden side, begyndende ved bagstykkets venstre side.

Hæft ender, vask blusen skånsomt i hånden og læg den fladt til tørre.
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