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Diva oser af ekstravagance og er inspireret af Marilyn Monroe i den ikoniske film ”Some Like
it Hot”. Det er en vidunderligt blød og luksuriøs eksplosion af silke, mohair og alpaka.
Blusen har et lige snit, dybe ærmegab og vide ærmer, og den falder tungt og smukt. Sammen
med blondedetaljerne på hals og ærmer, henleder den tankerne på 1920’ernes perlebelagte
kjoler i art deco-stil.
STØRRELSER
XS (S) M (L) XL
MÅL
Passer til brystvidde: 80-86 (87-94) 95-102
(103-110) 111-120 cm
Overvidde: 108 (116) 124 (132) 140 cm
Ærmelængde (fra ærmegab): 18 (18) 19 (19) 20 cm
Hel længde: 49 (50) 51 (53) 55 cm ekskl. halskrave

MATERIALER
Garn fra Filcolana
225 (250) 250 (300) 300 g Alva farve 207
(Desert Sand)
100 (100) 100 (125) 125 g Tilia farve 336 (Latte)
100 (100) 100 (125) 125 g Tilia farve 358 (Silver)
Hele arbejdet strikkes med 2 tråde Alva og 1 tråd af
hver Tilia holdt sammen, ialt 4 tråde.

Blusen bør have en rørlig vidde på ca. 24-26 cm i
forhold til dit brystmål.

Rundpinde 5 mm, 40 cm og 80-120 cm
Rundpind 4,5 mm, 40 cm

STRIKKEFASTHED
16 m og 22 p i glatstrik med 4 tråde på pind 5 mm
= 10 x 10 cm.
Strikkeprøven er målt efter vask og udspænding.

8 maskemarkører
Maskeholdere

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.
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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

Arbejdsgang
Bærestykket strikkes rundt oppefra og ned med
raglanudtagninger.
Herefter deles arbejdet og kroppen strikkes færdig.
Der strikkes masker op i ærmegabet og ærmerne
strikkes rundt oppefra og ned.

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.
h-indt (Højrevendt indtagning)
Strik 2 masker ret sammen.
v-indt (Venstrevendt indtagning)
Tag 2 masker løst af en ad gangen, som skulle de strikkes ret, sæt maskerne tilbage på venstre pind og strik
dem drejet ret sammen.
db-r-udt (Dobbelt ret udtagning)
Strik [1 r, 1 dr r, 1 r] i samme maske = 2 masker taget
ud.
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 pinden ind forfra
i ringen, stram garnet så ringen bliver til en maske.
Gentag til det ønskede antal masker.
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Opskrift
HALSKANT
Slå 74 (74) 78 (80) 84 masker op med 2 tråde Alva
og 1 tråd af hver Tilia holdt sammen, 4 tråde i alt, på
rundpind 4,5 mm.
Saml omgangen og indsæt omgangsmarkør.
Strik rundt i omgange således:
Strik 1 omgang ret, 1 omgang vrang, 2 omgange ret,
1 omgang vrang.
Næste omg: *Slå om p, v-indt*, gentag fra * til *
omgangen ud.
Strik 1 omgang vrang, 2 omgange ret, 1 omgang vrang,
1 omgang ret, 1 omgang vrang.
Der er nu strikket 12 omgange i alt og halskanten er
færdigstrikket.
Skift til den korte rundpind 5 mm.
BÆRESTYKKE
På næste omgang inddeles arbejdet i skuldre, forstykke, og ryg. Undervejs placeres der maskemarkører
og strikkes udtagninger til puf på skuldrene.
Omgangsmarkøren markerer overgangen mellem ryg
og højre skulder.
Inddelingsomg: Strik 1 vr (mærkemaske), indsæt
markør, strik db-r-udt i hver af de næste 3 masker
(skuldermaske), indsæt markør, 1 vr (mærkemaske),
indsæt markør, strik 32 (32) 34 (35) 37 r (forstykke),
indsæt markør, 1 vr (mærkemaske), indsæt markør,
strik db-r-udt i hver af de næste 3 masker (skuldermasker), indsæt markør, 1 vr (mærkemaske), indsæt
markør, strik 32 (32) 34 (35) 37 r (ryg).
Der er nu 9 masker på hver skulder.
På næste omgang strikkes der raglanudtagninger
omkring hver mærkemaske, og skuldrenes maskeantal
øges, således:
Næste omg: 1 vr (mærkemaske), v-udt, strik
[1 r, db-r-udt, 1 r] 3 gange, h-udt, 1 vr (mærkemaske),
v-udt, strik r til næste markør, h-udt, 1 vr (mærkemaske), v-udt, strik [1 r, db-r-udt, 1 r] 3 gange, h-udt,
1 vr (mærkemaske), v-udt,strik r til omgangsmarkøren,
h-udt.
Der er nu 15 masker på hver skulder.
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På næste omgang forøges skuldrenes maskeantal
yderligere, således:
Næste omg: 1 vr (mærkemaske), 1 r, [1 r, db-r-udt,
1 r, db-r-udt, 1 r] 3 gange, 1 r, 1 vr (mærkemaske),
strik r til næste markør, 1 vr (mærkemaske), 1 r, [1 r,
db-r-udt, 1 r, db-r-udt, 1 r] 3 gange, 1 r, 1 vr (mærkemaske), strik r til omgangsmarkør.
Der er nu 29 masker på hver skulder.
Maskerne fordeler sig nu som følger: 1 mærkemaske,
29 masker (skulder), 1 mærkemaske, 34 (34) 36 (37)
39 masker (forstykke), 1 mærkemaske, 29 masker
(skulder), 1 mærkemaske, 34 (34) 36 (37) 39 masker
(ryg).
Herfra strikkes der raglanudtagninger på hver
2. omgang, bemærk at mærkemaskerne strikkes vrang
på alle omgange.
Skift til en længere rundpind efterhånden som du får
flere masker på pinden.
1. omg: *1 vr (mærkemaske), v-udt, strik r frem til
næste markør, h-udt*, gentag fra * til *, i alt 4 gange.
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2. omg: Strik ret over alle masker, undtagen mærkemaskerne der strikkes vrang.
Gentag 1. og 2. omgang yderligere 25 (27) 29 (31)
33 gange.

Fortsæt rundt i glatstrik, til arbejdet måler 46,5 (47,5)
48,5 (50,5) 52,5 cm målt fra lige under halskanten,
eller til ønsket længde.
Vær opmærksom på at blusens nederste kant måler
ca. 2,5 cm.

Der er nu i alt strikket 26 (28) 30 (32) 34 omgange
med raglanudtagninger, 52 (56) 60 (64) 68 omgange
ialt.

Tip! Blusens underkant bør hvile lige under dit
hofteben, så brug dette som pejlemærke, når du
vurderer kroppens længde.

Maskerne fordeler sig nu som følger: 1 mærkemaske,
79 (83) 87 (91) 95 masker (ærme), 1 mærkemaske,
84 (88) 94 (99) 105 masker (forstykke), 1 mærkemaske, 79 (83) 87 (91) 95 masker (ærme), 1 mærkemaske, 84 (88) 94 (99) 105 masker (ryg).

Blusens nederste kant strikkes med indtagninger for at
forhindre den i at rulle, således:

KROP
Nu deles arbejdet til krop og ærmer, samtidig fjernes
markørerne undervejs, således:

Næste omgang: *Strik 2 vr sm, 11 vr*, gentag fra
* til * 13 (14) 15 (16) 17 gange, slut med 2 vr sm,
3 (2) 1 (2) 1 vr.

Sæt de første 81 (85) 89 (93) 97 masker (ærmets
masker samt 2 mærkemasker) til hvil på en maskeholder, slå 1 (2) 2 (3) 3 nye masker op med teknikken
løkkeopslagning, indsæt en omgangsmarkør, slå 2 (3)
3 (4) 4 nye masker op, strik forstykkets 84 (88) 94
(99) 105 masker ret, sæt de næste 81 (85) 89 (93) 97
masker (ærmets masker samt 2 mærkemasker) til hvil
på en maskeholder, slå 3 (5) 5 (7) 7 nye masker op,
strik ryggens 84 (88) 94 (99) 105 masker ret.
Der er nu 174 (186) 198 (212) 224 masker.

Strik nu 1 omgang ret, 1 omgang vrang, 2 omgang ret,
1 omgang vrang, 1 omg ret.
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Kant
Skift til rundpind 4,5 mm.

Luk af på næste omgang således:
*Luk 8 m vr af, luk de to følgende m af som 2 vr sm*,
gentag fra * til * så mange gange som maskeantallet
tillader, luk resten af maskerne vrang af.
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ÆRMER
Flyt ærmets 81 (85) 89 (93) 97 masker tilbage til
rundpind 5 mm.
Strik masker op i ærmegabet, således:
Begynd midt i ærmegabet og strik fra retsiden 4 (5) 5
(6) 6 masker op, strik ret over de hvilende masker, strik
3 (4) 4 (5) 5 masker op, indsæt en omgangsmarkør og
saml omgangen.
1. omg: Strik 2 (3) 3 (4) 4 r, h-indt, strik r til 3 (4) 4
(5) 5 m før omgangsmarkør, v-indt, strik r omgangen
ud.
2. omg: Strik 1 (2) 2 (3) 3 r, h-indt, strik r til 2 (3) 3
(4) 4 m før omgangsmarkør, v-indt, strik r omgangen
ud.
Der er nu 84 (90) 94 (100) 104 masker på ærmet.
Strik rundt i glatstrik, til ærmet måler 14 (14) 15 (15)
16 cm fra ærmegabet, eller til ønsket ærmelængde.
Bemærk at ærmets afsluttende kant måler ca. 4 cm.
Ærmets længde er tiltænkt til en tredjedel af underarmens længde fra albuen.
Ærmekant
Skift til rundpind 4,5 mm.
Strik 1 omgang vrang, 1 omgang ret, 1 omgang vrang,
2 omgang ret, 1 omgang vrang.
Næste omg: *Slå om p, v-indt*, gentag fra * til *
omgangen ud.
Strik nu 1 omgang vrang, 2 omgang ret, 1 omgang
vrang, 1 omgang ret.
Luk alle masker vrang af på næste omgang.
Strik det andet ærme tilsvarende.
MONTERING
Hæft ender.
Vask blusen ifølge anvisning på banderolerne og lad
den tørre liggende på et håndklæde.
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