
RONG
Design: Jette A for GarnGalleriet

Sommerbluse i Malabrigo Silky Merino, fv. Blackberry

Størrelse: Dame Medium.
Strikket efter målskitsen. Vær opmærksom på at blusen bliver større efter vask.
Færdige mål (efter vask):
Overvidde: 100 cm
Længde: 64 cm

Det er nemt at ændre modellens størrelse. Målet ”X” på skitsen fremkommer ved tage overvidden minus 12 
cm og dette tal deles med 4. Den opstrikkede model har X = 21 cm, men det kan nemt ændres.
Længden ”Y” kan justeres efter ønske.

Garn: Malabrigo Silky Merino, ca. 300 g. 
Pinde: 3½ mm. 
Pindestørrelsen er kun vejledende. Lav en strikkeprøve på mindst 10 x 10 cm for at vælge pindestørrelse.
Strikkefasthed i mønsterstrik efter vask: 20 m og 36 p = 10 x 10 cm. Før vask er der 23 masker på 10 cm.
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Forkortelser:
LA: 1 maske ret løs af
S: slå om
M: markér med tråd eller maskemarkør
ssk: 1 maske ret løs af, 1 maske ret løs af, sæt de to løse masker tilbage på venstre pind og strik dem drejet 
ret sammen.
dr.r: drejet ret.

Bagstykket:
Slå 3 m op.
1.p: 1 LA, 1 r, 1 vr. 
2.p (RS): 1 LA, S, 1 r, S, 1 vr. 
3.p: 1 LA, 1 dr.r, 1 vr, 1 dr.r, 1 vr. 
4.p: 1 LA, S, 3 r, S, 1 vr

5.p: 1 LA, 1 dr.r, r til sidste 2 m, 1 dr.r, 1 vr
6.p: 1 LA, S, r til  sidste m, S, 1 vr
7.p: 1 LA, 1 dr.r, vr til sidste 2 m, 1 dr.r, 1 vr
8.p: 1 LA, S, r til sidste m, S, 1 vr
Gentag pind 5-8 til den korte side (X) måler 21 cm eller dit individuelle mål. Slut med mønsterpind 5. Bryd 
garnet.

Strik 1 stk magen til, bryd IKKE garnet.
Nu strikkes de 2 stykker sammen, der forsættes med mønsterstrik, MEN 6.p og 8.p strikkes sådan:
1 LA, S, r til 3 m tilbage, ssk, 1 r, M, 1 r, 2 r sm, r til 1 m tilbage, S, 1vr. 
Fortsæt til (Y) måler 56 cm (eller ønsket længde). Slut med mønsterpind 5. Bryd garnet.

GarnGalleriet, Horsensvej 46, 8680 Ry – tlf. 21158823
www.garngalleriet.dk



Forstykket: 
Strik som bagstykket, bryd IKKE garnet. Nu samles bagstykke og forstykke på rundpind.
Markér skuldersømmene.
Omgang A: # 1 r, 2 m r sm, r til 3 m før M, ssk, 1 r, M #   - gentag  #-# omgangen ud.
Omgang B: ret. Omgang  C: som A, omgang D: vrang. Strik ABCD til skulderen måler 6 cm, slut med 
mønsterpind A.
Tæl maskerne.
Nu strikkes hulmønster i halsen: Omgang 1: ¤ * 2 sm, S, * gentag * - * til 1 m før M, 1 r, M, 1 r, S, 
gentag * - * slut med 2 sm. ¤  Gentag  ¤ - ¤. 
Kontrol-tæl maskerne – der skal være samme antal som før hulrækkepinden.
Omgang 2: som A. 
Omgang 3: vr. 
Omgang 4: som A. 
Gentag omgang 1, 2 og 3.

Bagstykkets hulmønster

Luk de sidste 6 m på ryggen af. Luk forstykkets m plus 6 af bagstykkets m. ( med indtagninger som p A)  Nu 
strikkes bagstykkets lille hulmønster: 0.p: r til 3 m før M, ssk, 1 r, M, 1 r, 2 m r sm, pinden ud.
1.p (VS): 1vr, * S, 2 vr sm, * gentag * - *  til M, # 2 sm, S # gentag #-# slut m 1 vr. 
2.p: ssk, r til 3m før M, ssk, 1r, M, 1r, 2 m r sm, r til sidste 2m, 2 m r sm. 
3.p: r. 
4.p: som 2.p. Gentag p 1-4 3 gange mere.
Derefter strikkes p.3 som p.2, altså: p.1, p.2, p.2 og p.4. Når der er 6 m tilbage: ssk, 2 m r sm, træk m over, 2 
m r sm, træk m over. Bryd garnet. Saml m op over bagstykkets lille hulmønster, strik 1p r, luk af.

Sidestykker: Start ved Z1, strik 3 m op pr rille, dvs. hver 2. gang strikkes først gennem begge lænker, så 
gennem den forreste. 

1. p (VS): 1 LA, r, sidste m vr. 
2.p: som 1. 
3.p: 1LA, vr. 
4.p: som 1.
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Gentag disse 4 pinde, til stykket måler 6 cm, slut med 3. p. Bryd garnet. Strik m op på samme måde fra Z2, 
strik 1 p ret, læg de 2 stykker ret mod ret og strik dem sammen ved at strikke en m fra hver pind sammen og 
luk af efterhånden.
Strik det andet sidestykke på samme måde.

Kant forneden: Strik m op som til sidestykkerne, MEN i hver 4. rille strikkes kun 2 m op og ved sidestykkerne 
samles kun 2 m op pr. rille. Strik som følger:
1. omg vr.
2. omg r. 
3. omg: * S, 2 m r sm * 
4. omg r. 
Gentag omg 1-4 og slut m. 1. omg. idet der lukkes af.

Ærmer: Start ved skulderen, M, strik skiftevis 2m og 3m op pr rille. Over sidestykkerne strikkes kun 2 m op 
pr. rille. 
M (midt under armen). Strik en omg. vr. Strik 5m r, vend, S, strik 10m vr, vend, S, strik r til omslaget, strik 
omslaget r sm med næste m (herefter kaldet oms), 2r, vend, S, strik r til omslaget, strik omslaget dr r sm 
med næste m, 2r. Fortsæt i mønsterstrik, mens der hele tiden strikkes flere m med i HVER side, nemlig 
oms+2 m 2 gange mere (14 m på hver side af skulder-M), oms+1 m 8 gange (30 m på hver side af skulder-
M), oms 9 gange (39 m på hver side af skulder-M). Fjern skulder-M. Næste pind fortsættes til M under 
armen. 
Fortsæt rundt i mønsterstrik, med indtagning på hver 4. p (vælg en retpind): 1 r, 2 m r sm, r til 3 m før M, ssk, 
1 r. Strik til ærmet måler 10 cm under armen. Strik hulkant som kanten forneden.

Blusen vaskes skånsomt i håndvarmt vand. Pres vandet ud, evt ved at rulle blusen ind i et håndklæde, og 
læg den derefter fladt til tørre i de rette mål.
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