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INSTRUKTION

Strikkefasthed
Strik glat på p 5½:17 masker og 20 
pinde = 10x10 cm

Ryg
Slå –a) 85 –b) 94 –c) 100 –d) 109 m 
op på p 5½. Strik 6 pinde rib 1 vr 1 rm, 
og strik derefter glat.
Strik, til ryggen måler 17 cm, og skift  
til rib 1 vr 1 rm.
Strik, til ryggen måler 37 cm, og skift  
til glatstrikning.
Halsudskæring: Strik, til arbejdet 
måler –a) 68 cm –b) 69 cm –c) 70 cm 
–d) 71 cm. Luk de midterste –a) 11  
–b) 14 –c) 16 –d) 21 m af, og strik der
efter hver side hver for sig. 

Luk af på følgende måde i starten 
af hver pind, der starter ved halsud
skæringen: 12 m 1 gang.
Skulder: Strik 1 cm op til halsudskærin
gen, og luk de resterende –a) 25  
–b) 28 –c) 30 –d) 32 m af.
Afslut den anden side på samme 
måde, men spejlvendt.

Forstykke
Strikkes som ryggen, med undtagelse 
af halsudskæringen.
Halsudskæring: Strik, til forstykket 
måler –a) 60 cm –b) 61 cm –c) 62 cm 
–d) 63 cm. Luk de midterste –a) 15  
–b) 18 –c) 20 –d) 25 m af, og strik der
efter hver side hver for sig. Luk af på 
følgende måde i starten af hver pind, 
der starter ved halsudskæringen: 5 m 
1 gang, 2 m 2 gange, 1 m 1 gang.
Skulder: Strik 9 cm op til halsud
skæringen, og luk de resterende  
–a) 25 –b) 28 –c) 30 –d) 32 m af.
Afslut den anden side på samme 
måde, men spejlvendt.

Enkel damebluse  
i Alpaca Silver

Mål, modellens brystvidde: 
–a) 100 cm –b) 110 cm –c) 118 cm –d) 128 cm

Størrelser: 
–a) S –b) M –c) L –d) XL
Modellen på billedet er størrelse –a) S

Materiale
Alpaca Silver: 
(kan også laves i Alpaca Gold)
–a) 7 –b) 8 –c) 9 –d) 9 nøgler

Strikkepinde
4½ og 5½ mm



Ærmer
Slå –a) 46 –b) 50 –c) 52 –d) 56 m op på p 5½.  
Strik rib 1 vr 1 rm.
Strik, til ærmet måler 20 cm. Skift til glatstrikning, tag 
8 m ud jævnt fordelt over den 1. pind (= i alt –a) 54 –b) 
58 –c) 60 –d) 64 m), og fortsæt med at tage 1 m ud på 
følgende måde i hver side af arbejdet (1 m fra kanten) 
skiftevis på hver 4. og hver 6. p: 1 m 8 gange.
I alt: –a) 70 –b) 74 –c) 76 –d) 80 m.
Strik, til ærmerne måler –a) 43 cm –b) 44 cm –c) 45 cm 
–d) 46 cm. Luk alle m af.
Strik det andet ærme på samme måde.

Montering
Sy skuldersømmen med maskesting (se grundlæggende 
teknikker).
Halskant: Saml –a) 102 –b) 112 –c) 122 –d) 132 m op  
med p 4½ langs hele halsudskæringen. Strik 4 pinde rib 
1 vr 1 rm, og luk derefter alle m af.
Sy den anden skuldersøm og halskanten.
Sy ærmerne i = Sørg for, at midten af ærmekuplen 
sidder ud for skuldersømmen. Mål ærmegabets dybde 
op –a) 20½ cm –b) 21½ cm –c) 22½ cm –d) 23½ cm fra 
skulderen, og sy ærmene i med maskesting.
Sy side og underærmesømmene med bagsting  
(se grundlæggende teknikker).
Damp strikketøjet.


