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Tribini

Design: Hanne Rimmen
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Den danske gøgler Tribini var kendt for sine tryllekunster og legendariske velkomsttaler til
folket, når han stod ved indgangen til cirkusteltet og bød velkommen: “Højtærede herskaber, grevskaber, klædeskaber, videnskaber, ægteskaber og djævleskaber – alle er velkomne.
Tykke og tynde. Brede og flade. Rullemænd, tullemænd og julemænd. Sprællemænd og
skraldemænd. Landmænd og vandmænd. Fuld tilfredshed eller pengene er spildt.”
STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL
MÅL
Passer til brystvidde: 78- 82 (82-88) 88-96 (96-104)
104-112 cm
Overvidde: 86 (92) 100 (108) 116 cm
Hel længde: ca. 53 (55) 57 (59) 59 cm
Længde mål under ærmet: 32 (33) 34 (35) 35 cm
STRIKKEFASTHED
24 m og 33 p i glatstrik på pind 3,5 mm = 10 x 10 cm.
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. Rammer du bredden men ikke højden,
kan det hjælpe at skifte pindemateriale, f.eks. fra metal
til træ eller omvendt.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farve A (bundfarve):
50 (100) 100 (100) 100 g Saga fv. 303 (See Glass) og
50 (75) 75 (75) 100 g Alva fv. 281 (Rime Frost)
Farve B:
50 (50) 50 (50) 50 g Saga fv. 120 (Camine) og
25 (50) 50 (50) 50 g Alva fv. 225 (Christmas Red)
Farve C:
25 g (alle str.) Paia fv. 703 (Gold Shimmer)
Farverne A og B, strikkes med 1 tråd af hver kvalitet
holdt sammen.
Farve C (Paia) strikkes med dobbelt tråd.
Rundpind 3 mm, 40 og 80 cm
Rundpnd 3,5 mm, 80 cm
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd
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Teknik

Arbejdsgang

SÆRLIGE FORKORTELSER

Tribini strikkes nedefra og op, i ét stykke.

udt (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.

Der strikkes indtagninger i siderne for at forme
taljering og give blusen en smuk pasform.

o-indt
Tag 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over.
indt
Strik 2 masker ret sammen.

Når den ønskede højde på kroppen er nået, deles
arbejdet i forstykke og ryg, som strikkes færdig hver for
sig.
Til sidst strikkes der masker op i henholdsvis
halsåbning og ærmegab og arbejdet afsluttes med
kanter i drejet rib.
For at danne smukke runde afslutninger på
ribkanterne, begyndes der med italiensk opslag og
lukkes af med italiensk aflukning.

#FilcolanaTribini

2 af 5

Opskrift
Stribemønster
8 omgange med farve A
2 omgange med farve C
4 omgange med farve B
2 omgange med farve C
Gentag disse 16 mønsteromgange arbejdet igennem.
KROP
Italiensk opslag:
Slå 107 (117) 125 (135) 145 m op med restegarnet på
rundpind 3 mm.
Strik 2 pinde ret. Bryd restegarnet.
Sæt Farve A (1 tråd af hver kvalitet) til arbejdet og
strik 1 pind vrang. Vend ikke, men saml omgangen og
fortsæt rundt. Strik 2 omgange vrang.
Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste
tværlænke strikket med Farve A 3 pinde nede i arbejdet
(= 1. p med Farve A), og strik den r*, gentag fra * til
*, til der er 1 maske tilbage, saml den sidste tværlænke
op, og strik denne ret sammen med sidste maske = 212
(232) 248 (268) 288 m.
Det italienske opslag er nu færdigstrikket.

Ribkant
Næste omg: Strik 1 vr, indsæt en omgangsmarkør og
fortsæt rundt i drejet rib (1 dr r, 1 vr).
Strik drejet rib, til ribben måler 6 cm.
Klip opslagstråden forsigtigt af.
Næste omgang: Strik 106 (116) 124 (134) 144
masker i drejet rib, indsæt en sidemarkør og strik
drejet rib, omgangen ud.
Skift til pind 3,5 mm og påbegynd stribemønster,
SAMTIDIG tages der ind til taljering, således:
Strik 2 (3) 3 (4) 4 cm glatstrik.
*
Næste omg (indtagningsomg): 1 r, 2 r sm, strik ret,
til 3 m før markør, o-indt, 2 r, 2 r sm, strik ret til 3 m
før markør, o-indt, 1 r.
Strik 4 (4) 5 (5) 5 cm glatstrik lige op.
*
Gentag fra * til * yderligere 2 gange = 200 (220) 236
(256) 276 masker.
*
Næste omg (udtagningsomg): 1 r, 1 udt, strik ret til
1 m før markør, 1 udt, 2 r, 1 udt, strik ret til 1 m før
markør, 1 udt, 1 r.
Strik 4 (4) 5 (5) 5 cm glat.
*
Gentag fra * til * 1 gang, gentag udtagningsomgangen
yderligere 1 gang = 212 (232) 248 (268) 288 masker.
Fortsæt lige op, til arbejdet måler 32 (33) 34 (35) 35
cm.
Nu deles arbejdet til ryg og forstykke og hver del strikkes færdig for sig, således:
Næste omg: Luk omgangens første 6 (7) 8 (8) 9 m af,
strik r til de sidste 6 (7) 8 (8) 9 m før markøren, luk de
næste 12 (14) 16 (16) 18 m af, strik r til de sidste 6 (7)
8 (8) 9 m, luk disse m af og bryd garnet.
Lad de sidst strikkede masker hvile på en maskeholder
og fortsæt med at strikke frem og tilbage på forstykkets
94 (102) 108 (118) 126 masker.
FORSTYKKE
Sæt garnet til retsiden af arbejdet og luk 3 masker af
i begyndelsen af de næste 2 pinde, derefter 2 masker
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i begyndelsen af de følgende 2 pinde = 84 (92) 98
(108) 116 masker.
Næste p (retsiden): Strik 2 r, o-indt, strik ret til de
sidste 4 m, 2 r sm, 2 r.
Næste p: Strik vrang pinden ud.
Strik de sidste 2 pinde i alt 4 (5) 6 (6) 7 gange.
Der er nu 76 (82) 86 (96) 102 masker.
Fortsæt lige op, til arbejdet måler 11 (12) 13 (14) 14
cm fra ærmegabets bund, slut med en pind fra
vrangsiden.
HALS
Næste p (retsiden): Strik 31 (33) 35 (39) 41 r, luk de
næste 14 (16) 16 (18) 20 m af, strik r pinden ud.
Nu strikkes hver side af halsen færdig hver for sig.
Højre side
Næste p (vrangsiden): Strik vrang pinden ud.
Luk herefter af i halssiden på hver retsidepind for 4 (4)
4 (6) 6 m 1 gang, 3 (3) 3 (3) 3 m 1 gang, 2 (2) 2 (2) 2
m 1 gang og 1 (1) 1 (1) 1 m 2 gange.
Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 21 (22) 23 (24)
24 cm fra ærmegabets bund, slut med en pind fra
vrangsiden.
Bryd garnet og lad de resterende 20 (22) 24 (26) 28
masker hvile på en maskeholder.
Venstre side
Sæt garnet til vrangsiden af arbejdet strik færdig som
højre side, blot lukkes der af mod halssiden på
vrangsidepinde.
RYG
Sæt ryggens masker tilbage på pinden, sæt garnet til
arbejdets retside og luk af til ærmegab på samme måde
som på forstykket.
Fortsæt lige op, til 6 pinde før forstykkets skulderhøjde, slut med en pind fra vrangsiden.
Næste p (retsiden): Strik 28 (30) 32 (35) 37 r, luk de
næste 20 (22) 22 (26) 28 m af, strik r pinden ud.

#FilcolanaTribini

Nu strikkes skuldrene færdige, hver for sig.
Venstre skulder
Næste p (vrangsiden): Strik vrang pinden ud.
Luk herefter af i halssiden på hver retsidepind for 4 m
1 gang, og 4 (4) 4 (5) 5 m 1 gange = 20 (22) 24 (26)
28 masker.
Strik skulderen sammen med forstykkets skulder,
således:
Flyt forstykkets venstre skuldermasker over på en
hjælpepind, læg ryggens venstre skulder sammen
med forstykkets skulder, retside mod retside og hold
de to pinde parallelt sammen i venstre hånd. *Stik
højre pind ind i første maske fra forstykket og første
maske fra ryggen og strik dem ret sammen*, gentag
fra * til * 1 gang, træk den først strikkede maske på
højre pind over den anden maske, som ved almindelig
aflukning**, gentag fra * til **, til alle masker er
lukket af. Bryd garnet.
Højre skulder
Sæt garnet til vrangsiden af arbejdet og luk herefter af
på hver vrangsidepind som i venstre side.
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Strik skulderen sammen med forstykkets skulder som
i venstre side.
HALSKANT
Begynd midt bag og strik med pind 3 mm og farve C,
126 (128) 128 (134) 134 masker op langs retsiden af
halsåbningen.
Saml omgangen og strik 1 omgang vrang.
Bryd garnet og skift til farve B.
Strik 3 cm drejet rib (1 dr r, 1 vr).
Luk af med italiensk aflukning, således:
Bryd garnet med en længde der er ca 3 gange
ribkantens omkreds og luk af med italiensk aflukning
således:
Tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle
strikkes vr, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud
på forsiden.
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på
bagsiden.
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret
og tag m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre,
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr
og tag m af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang)maske tilbage på
venstre p.
Afslutning:
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre,
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

2. omg: Strik 3 r, strik 2 dr r sm, strik rib som
maskerne viser, til 2 m før markøren, o-indt, 2 r.
Gentag 1. og 2. omgang, til ribkanten måler 3 cm,
indtagningerne strikkes så de passer ind i ribben.
Luk af med italiensk aflukning, som på halskanten
Strik det andet ærme magen til.
MONTERING
Hæft alle ender.
Vask blusen ifølge anvisningerne på banderolerne og
lad den tørre liggende på et håndklæde.

ÆRMEKANT
Begynd midt i ærmegabet og strik med pind 3 mm og
farve B, 141 (149) 157 (165) 165 masker op langs
retsiden af ærmegabet, SAMTIDIG indsættes en
markør efter de 3 første masker og inden de sidste
3 masker på omgangen. Saml omgangen.
De midterste 6 masker i bunden er nu markeret, disse
masker strikkes ret på alle omgange.
1. omg: Strik 3 r, *1 vr, 1 dr r*, gentag fra * til ** til
1 m før markøren, 1 vr, 2 r.
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