Bessebluse

- en smuk, nostalgisk bluse

Design: Erica Schmidt
Besseblusen er et kært minde fra designerens
barndom. Mormor ”Besse” strikkede bluser
med dette viftemønster i hobetal til børnebørnene, som alle har haft denne bluse i alle
regnbuens farver op igennem barndommen.
Mindet om mormor og drømmen om den sorgløshed og livsglæde, der ligger i barndommen,
tilsat et mere moderne tvist af fine detaljer er
blevet til denne smukke bluse.
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Materialer
250 (250) 300 (300) 350 (350) 400 g Arwetta Classic
fra Filcolana fv. 363 (Caramel)
125 (125) 150 (150) 175 (175) 200 g Tilia fra Filcolana fv. 363 (Caramel)
3 mm og 3,5 mm rundpinde, 40 og 80 cm (den korte
rundpind kan udelades hvis der i stedet strikkes med
lang rundpind og magic loop teknikken)
Restegarn til opslagning
Hjælpepind
Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
Mål
Passer til brystvidde: 70-79 (80-89) 90-99 (100-109)
110-119 (120-129) 130-139 cm
Overvidde: 91 (106) 121 (129) 137 (152) 162 cm
Hel længde: 54 (55) 56 (61) 66 (68) 69 cm
Ærmelængde: 33 (33) 37 (37) 33 (33) 33 cm
Strikkefasthed
21 m og 36 p i mønster på p 3,5 mm med en tråd af
hver kvalitet = 10 x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med
større eller mindre pinde.
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Arbejdsgang
Blusen strikkes nedefra og op. Først strikkes kroppen
rundt til ærmegabene, hvor arbejdet deles i forstykke
og ryg, som hver strikkes frem og tilbage. Herefter
samles forstykke og ryg igen og der strikkes rundt
med indtagninger på skuldrene. Halskanten strikkes
på. Derefter strikkes ærmerne nedefra og op.
Særlige forkortelser
CDI (centreret dobbelt indtagning) –
Fra retsiden: Tag 2 m løs af som skulle de strikkes r
sm, 1 r, træk de 2 løse m samlet over den strikkede
m.
Fra vrangsiden: Sæt 1 m på en hjælpep foran arbejdet, flyt næste m over på højre p, sæt m fra hjælpep
tilbage på venstre p, flyt m fra højre p tilbage på
venstre p, strik 3 vr sm.
Diagrammer
Bemærk at diagrammerne kun viser hver anden pind,
dvs. de ulige pinde. Når diagrammet strikkes rundt,
strikkes alle masker på lige pinde ret. Når diagrammet strikkes frem og tilbage strikkes alle masker på
lige pinde vrang.
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Strik 1 vr, indsæt en markør for omgangens begyndelse og fortsæt rundt i rib (1 r, 1 vr), til ribben måler
7 cm. Klip opslagstråden forsigtigt af.
Skift til rundp 3,5 mm og strik nu efter diagram A.
Strik diagrammets 12 p i alt 6 (6) 7 (7) 7 (7) 7
gange. Slut med 12. p.
Nu deles arbejdet til forstykke og ryg, og hver del
strikkes frem og tilbage for sig.
Forstykke
Strik fortsat efter diagram A, men kun over de første
96 (112) 128 (136) 144 (160) 170 m på pinden. Slå
1 ny m op for enden af 1. p inden du vender arbejdet
= 97 (113) 129 (137) 145 (161) 171 m.
Første og sidste m på p er nu kantmasker og strikkes
r på både retsiden og vrangsiden.
Fortsæt efter diagrammet, til diagrammet er strikket
yderligere 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 gange.

Diagram A str XS, S, M, XL og 2XL

16 15 14 13 12 11 10 9

Krop
Slå 97 (113) 129 (137) 145 (161) 171 m op med restegarnet på rundpind 3 mm. Strik 2 p r. Bryd garnet.
Sæt 1 tråd Arwetta Classic og 1 tråd Tilia til arbejdet
og strik 1 p vr. Vend ikke arbejdet, men saml omg og
fortsæt rundt. Strik 2 omg vr.
Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste
tværlænke strikket med Arwetta Classic og Tilia, 3 p
nede i arbejdet (= 1. p med Arwetta Classic/Tilia), og
strik den r*, gentag fra * til *, til der er 2 m tilbage,
1 vr, saml den sidste tværlænke op, og strik den ret
sammen med sidste m = 192 (224) 256 (272) 288
(320) 340 m.

Der er nu i højden i alt 11 (11) 12 (12) 13 (13) 13
gentagelser af vifte-mønsteret. Slut på 11. p i diagrammet. Bryd garnet.
Ryg
Sæt garnet til ryggens hvilende m fra retsiden. Strik
efter diagram A og slå 1 m op for enden af 1. p. Første og sidste m på p er nu kantmasker og strikkes r
på både retsiden og vrangsiden.
Fortsæt efter diagrammet, til der er strikket yderligere 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 gentagelser. Slut på 11. p i
diagrammet, ligesom på forstykket.
Skuldre
Saml nu ryg og forstykke på rundpinden og strik
rundt igen. Fortsæt med at strikke efter diagram A
mens der tages ind centreret på begge skuldre.
Bemærk: Hvert omslag i mønsteret skal modsvares
af en sammenstrikning. Lav derfor kun en sammenstrikning der hvor der også er plads til det tilsvarende
omslag og omvendt.
Strik i forlængelse af ryggens m videre over forstykkets m. Sæt 1 m fra højre p over på venstre p.
1. omg: 2 r sm, (sæt en markør i denne m), strik 95
(111) 127 (135) 143 (159) 169 m i mønster efter
diagrammet, 2 r sm, (sæt en markør i denne m), strik
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95 (111) 127 (134) 142 (158) 168 m i mønster efter
diagrammet.
Kun str. (L) XL (2XL) 3XL
2. omg: CDI, strik i mønster til 1 m inden den markerede m, CDI, strik i mønster til 1 m inden den markerede m.
Gentag 2. omg til der er strikket endnu – (-) – (1) 1
(2) 2 diagram-gentagelser.
Sidste omg strikkes således: CDI, strik i mønster til
1 m inden den markerede m, CDI, strik i mønster til
den markerede m.
Alle str.
Bryd garnet og flyt 43 (51) 59 (51) 55 (50) 54 m fra
forstykket over på højre p uden at strikke dem. Lad
de midterste 9 (9) 9 (11) 11 (13) 15 m hvile på en
maskeholder eller et stykke restegarn. Sæt nu garnet
til arbejdet efter de hvilende m og strik frem og tilbage, mens der strikkes efter diagram A og samtidig
tages ind på skuldrene således:
Pinde fra retsiden: Strik i mønster til 1 m inden den
markerede m, CDI, strik i mønster til 1 m inden den
markerede m, CDI, strik i mønster p ud.
Pinde fra vrangsiden: Strik vr til 1 m inden den markerede m, CDI, strik vr til 1 m inden den markerede
m, CDI, strik vr p ud.
Samtidig lukkes m af mod halsen i begyndelsen af
hver p. Luk 3 m af 2 gange i hver side, derefter 2 m
af 5 gange i hver side og herefter 1 m af 4 gange i
hver side. I alt er der lukket 20 m af i hver side.
Kun str. (L) XL, 3XL
Strik yderligere 2 p hvor der lukkes 1 m af i begyndelsen af hver p. I alt er der lukket 21 m af i hver
side.
Husk samtidig at fortsætte diagram A og strikke skulderindtagninger.
Alle str.
Fortsæt lige op i mønster efter diagram A og med
skulderindtagninger, indtil der i alt er strikket indtagninger 27 (30) 38 (41) 45 (53) 56 gange.
Halskant
Skift til rundp 3 mm og strik r over m på pinden, strik
i forlængelse af m på pinden 22 (25) 26 (24) 25 (25)
25 m op i de aflukkede m langs halsens venstre side,
strik r over de 9 (9) 9 (11) 11 (13) 15 hvilende m
midt for, strik 22 (25) 26 (24) 25 (25) 25 m op i de
aflukkede m langs halsens højre side. Saml til en omg
og indsæt en markør for omg’s begyndelse.
Strik 7 cm rib (1 r, 1 vr). Luk løst af.
Ærmer
Slå 26 (26) 26 (26) 31 (31) 31 m op med restegarnet
på rundpind 3 mm og strik 2 p r. Bryd garnet. Sæt 1
tråd Arwetta Classic og 1 tråd Tilia til arbejdet og strik
1 p vr. Vend ikke, men saml omg og fortsæt rundt.
Strik 2 omg vr.
Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste
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tværlænke strikket med Arwetta Classic og Tilia 3 p
nede i arbejdet (= 1. p med Arwetta Classic/Tilia), og
strik den r*, gentag fra * til *, til der er 2 m tilbage,
1 vr, saml den sidste tværlænke op, og strik den ret
sammen med sidste maske = 50 (50) 50 (50) 60 (60)
60 m. Strik 1 vr, indsæt en markør for omgangens
begyndelse og fortsæt rundt i rib (1 r, 1 vr), til ribben
måler 7 cm. Klip opslagstråden forsigtigt af.
Skift til rundp 3,5 mm og strik alle p af diagram B =
80 (80) 80 (80) 96 (96) 96 m.
Strik nu efter diagram A, og diagrammets 12 p i alt 7
(7) 8 (8) 7 (7) 7 gange.
Hvis ærmet ønskes længere eller kortere, justeres
dette med en rapportgentagelse mere eller mindre.
Strik nu frem og tilbage. Begynd med en p fra retsiden og strik diagram A 1 gang, mens der lukkes 3 m
af i begyndelsen af hver p, i alt 6 gange i hver side.
På næste p fra retsiden lukkes de sidste 44 (44) 44
(44) 56 (56) 56 m af.
Strik et ærme mere magen til.
Montering
Buk halskanten om, og sy den fast på vrangsiden.
Vær opmærksom på ikke at få strammet halsåbningen til ved sammensyningen.
Sy ærmerne på i ærmegabene.
Hæft ender og vask arbejdet ifølge banderolen på
Tilia. Lad blusen tørre liggende på et håndklæde.
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