Mentha - en dejlig løstsiddende pullover
Design: Hanna Maciejewska
Mentha er en dejlig løstsiddende pullover med
et lækkert hulmønster på ryggen. Pulloveren
er strikket oppefra og ned og er så godt som
monteringsfri.
1. udgave - januar 2019 © Filcolana A/S
Dansk oversættelse: Sanne Bjerregaard
Materialer
250 (300) 300 (350) 350 (400) 450 (500) g Arwetta
Classic fra Filcolana i farve 243 (Basswood Green)
Rundpind 2,75 mm (60 og 100 cm) og evt. strømpepinde i samme str.
Rundpind 3 mm (60 og 100 cm) og evt. strømpepinde
i samme str.
4 maskemarkører.
Maskeholder og restegarn til hvilende masker.
Hæklenål nr 3 eller 4 og restegarn, til midlertidig
opslagning.
12 knapper
Størrelser
14 år (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)
Mål
Brystvidde: 81 (86) 91 (96) 101 (111) 122 (132) cm
Blusens overvidde: 90 (97) 102 (108) 113 (122) 133
(142) cm
Længde: 64 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) cm
Ærmelængde: 51 (51) 52 (52) 53 (53) 54 (55) cm
Beregn op til 13,5 cm mervidde i forhold til egen
brystvidde, så sikres den bedste pasform
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Strikkefasthed
27 m x 36 p i glatstrik på p 3 mm = 10 x 10 cm
Målet er taget efter vask og udspænding
Særlige forkortelser
fm: Flyt markør fra venstre til højre pind.
llr (indtagning på retsiden): 2 r løs af, flyt maskerne
tilbage på venstre pind og strik dem ret sammen.
llvr (indtagning på vrangsiden): 2 vr løs af, flyt maskerne tilbage på venstre pind og strik dem vr sammen.
Vendemaske
Retsiden: Tag næste m vr løs af med garnet bag m,
før garnet imellem pindene til forsiden af arbejdet,
flyt m tilbage til venstre p, vend arbejdet og strik
tilbage. Når der på retsiden strikkes igennem vendemasken stikkes pinden ret igennem lænken der ligger
rundt om m, m og strikker lænke og strikkes r sm.
Vrangsiden: Tag næste m vr løs af med garnet holdt
foran m, før garnet imellem pindene til arbejdets forside, flyt m tilbage til venstre pind, før garnet imellem
pindene til arbejdets bagside, vend arbejdet og strik
tilbage. Når der på vrangsiden strikkes igennem vendemasken, løftes lænken der ligger rundt om m op på
venstre p, strik lænke og m vr sm.
Ryg
Slå 112 (118) 129 (135) 139 (152) 171 (177) m op
med midlertidig opslagning (se ovenfor) og sæt maskerne på p 3 mm.
Inddelingspind: 4 (7) 2 (5) 7 (3) 2 (5) vr, indsæt
markør, strik vr til de sidste 3 (6) 1 (4) 6 (2) 2 (4) m,
indsæt markør, 3 (6) 1 (4) 6 (2) 1 (4) vr.
1. p (retsiden): 3 (6) 1 (4) 6 (2) 1 (4) r, fm, strik iflg.
diagrammets første p (læst fra højre mod venstre) til
næste markør, fm, 4 (7) 2 (5) 7 (3) 2 (5) r.
2. p (vrangsiden): 4 (7) 2 (5) 7 (3) 2 (5) vr, fm, strik
iflg. diagrammets 2. p (læst fra venstre mod højre) til
næste markør, fm, 3 (6) 1 (4) 6 (2) 1 (4) vr.
Fortsæt således i mønster efter diagrammet, til arbejdet måler ca. 16 (17) 18 (18) 20 (20) 21 (22) cm fra

Side 2
Diagram

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
Slå om
2 r sm på retsiden, 2 vr sm på vrangsiden
llr på retsiden, llvr på vrangsiden

den midlertidige opslagning, slut med en p fra vrangsiden.
Bryd garnet og lad m hvile på en maskeholder eller et
stykke restegarn. Notér hvilken pind i diagrammet du
er sluttet med, således at du senere nemt kan fortsætte fra det rigtige sted i mønsteret.
Forstykke
Fjern forsigtigt opslagstråden og sæt alle m på p 3
mm. Sæt garnet til retsiden af arbejdet, ved ærmekanten.
Note: Når der strikkes igennem vendemasken stikkes
pinden ret igennem lænken der ligger rundt om m og
selve m, lænke og maske strikkes r sm.
1. p (retsiden): 28 (30) 33 (35) 36 (38) 43 (45) r,
indsæt markør, sæt de næste 56 (58) 63 (65) 67 (76)
85 (87) m på en maskeholder eller restegarn (til halskant bag), hækl herefter en midlertidig opslagning,
og strik 56 (58) 63 (65) 67 (76) 85 (87) m op i denne
opslagning (til halsen for), indsæt markør, og strik de
resterende 28 (30) 33 (35) 36 (38) 43 (45) m ret.
2. p: Strik vr pinden ud.
3. p: Strik r til markøren, fjern markør, strik vendemaske og vend.
4. p: Som 2. p.
5. p: Strik r til og med vendemasken på forrige p,
strik vendemaske og vend.
6. p: Strik vr pinden ud.
Gentag de sidste 2 p yderligere 5 gange.
17. p: Strik r til 1 m efter vendemasken på forrige p,
strik vendemaske og vend.
18. p: Strik vr pinden ud.
Gentag disse 2 p yderligere 2 gange.
23. p: Strik r til 2 m efter vendemasken på forrige p,
strik vendemaske og vend.
24. p: Strik vr pinden ud.
25. p: Strik r til 3 m efter vendemasken på forrige p,
strik vendemaske og vend.
26. p: Strik vr pinden ud.
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27. p: Strik r til 4 m efter vendemasken på forrige p,
strik vendemaske og vend.
28. p: Strik vr pinden ud.
29. p: Strik r pinden ud.
30. p: Strik vr til markør, fjern markøren, strik vendemaske og vend.
31. p: Strik r pinden ud.
32. p: Strik vr til og med vendemasken på forrige p,
strik vendemaske og vend.
Gentag de sidste 2 p yderligere 5 gange.
43. p: Strik r pinden ud.
44. p: Strik vr til 1 m efter vendemasken på forrige p,
strik vendemaske og vend.
Gentag de sidste 2 p yderligere 2 gange.
45. p: Strik r pinden ud.
46. p: Strik vr til 2 m efter vendemasken på forrige p,
strik vendemaske og vend.
47. p: Strik r pinden ud.
48. p: Strik vr til 3 m efter vendemasken på forrige p,
strik vendemaske og vend.
49. p: Strik r pinden ud.
50. p: Strik vr til 4 m efter vendemasken på forrige p,
strik vendemaske og vend.
Næste p (retsiden): Strik r pinden ud.
Særlige teknik: Midlertidig opslagning
Hækl en luftmaskekæde med et kontrastfarvet
garn (der senere bliver fjernet). Kæden skal have
5-10 luftmasker mere end du skal slå op.
Strik nu, med det garn du skal bruge i arbejdet,
masker op således: Strik 1 m op i det tredje ben
i hver luftmaske (altså i den lille ”perle” der er
”bag” på luftmaskerne). Strik så mange masker
op, som du skal bruge i følge opskriften.

Side 3
Næste p: Strik vr pinden ud.
Fortsæt i glatstrik, til forstykket måler ca. 16 (17) 18
(18) 20 (20) 21 (22) cm fra den midlertidige opslagning, slut med en p fra vrangsiden.
Bryd ikke garnet.
Krop
Sæt ryggens hvilende m på en ekstra strikkepind.
Arbejdet samles: Indsæt en markør (omgangsmarkør), strik r over forstykkets m, indsæt markør, Slå 9
(13) 9 (11) 13 (13) 9 (15) m op (ærmegab), indsæt
markør, strik hulmønster iflg. diagram over ryggens
masker, indsæt markør, slå 9 (13) 9 (11) 13 (13) 9
(15) m op (ærmegab). Saml omgangen = 242 (262)
276 (292) 304 (330) 360 (384) m på pinden.
1. omg: Fm, strik r over forstykkets m, fm, strik vr til
næste markør, fm, strik hulmønster over ryggens m,
fm, strik vr omg rundt.
2. omg: Fm, strik r over forstykkets m, fm, strik r til
næste markør, fm, strik hulmønster over ryggens m,
fm, strik r omg rundt.
3. omg: Som 1. omg.
4. omg: Fm, strik r over forstykkets m, fm, strik 1 r
og 1 dr r i hver m frem til næste markør, strik hulmønster over ryggens m, fm, strik 1 r og 1 dr r i hver
m frem til næste markør omg rundt. Der er taget 18
(26) 18 (22) 26 (26) 18 (30) m ud.
Nu deles arbejdet til ryg og forstykke, hvert stykke
strikkes færdig for sig.
Ryg
Vend arbejdet og strik frem og tilbage over ryggens
masker således:
Næste p (vrangsiden): *1 r, hold garnet mod dig
selv og sæt næste m på en maskeholder*, gentag
fra *til*, til næste markør, fm, strik hulmønster over
ryggens m, fm, *1 r, hold garnet mod dig selv og sæt
næste m på en maskeholder*, gentag fra *til*, til
næste markør, fm, sæt forstykkets m og omgangsmarkøren til hvil på et stykke restegarn. Der er nu
130 (144) 147 (157) 165 (178) 189 (207) m på
pinden.
1. og 2. omg: Strik r til markøren, fm, strik hulmønster over ryggens m, fm, strik r pinden ud.
Gentag 1. og 2. omg, til kroppen måler ca. 62 (62) 62
(63) 63 (64) 64 (65) cm fra ærmegabet, eller ca. 2
cm før ønsket længde, slut med en p fra vrangsiden.
Skift til p 2,75 mm.
1. og 2. p: Strik r pinden ud.
Gentag disse 2 p yderligere 5 gange.
Luk af i ret på næste p.
Forstykke
Fra retsiden sættes maskerne fra højre sides maskeholder på p 3 mm, fm, flyt forstykkets m, den næste
markør og m fra venstre maskeholder over på samme
pind. Der er nu 130 (144) 147 (157) 165 (178) 189
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(207) m på p. Vend arbejdet til vrangsiden.
Sæt garnet til vrangsiden og strik frem og tilbage
over alle m således:
Næste p (vrangsiden): Strik r til markør, fm, strik vr
til næste markør, fm, strik r pinden ud.
1. p (retsiden): Strik r pinden ud, flyt mærkerne undervejs.
2. p: Strik r til markør, fm, strik vr til næste markør,
fm, strik r pinden ud.
Gentag 1. og 2. p yderligere 5 gange, gentag 1. p
yderligere 1 gang.
Næste p (vrangsiden – knaphulsp): 4 (6) 4 (5) 6 (6)
4 (7) r, slå om, 2 r sm, strik r til markør, fm, strik vr
til næste markør, fm, 3 (5) 3 (4) 5 (5) 3 (6) r, slå om,
llr, strik r pinden ud.
Fortsæt således og strik knaphul på hver 14. p, yderligere 5 gange.
Næste p (retsiden): Strik r pinden ud, flyt markørerne
undervejs.
Næste p (vrangsiden): Strik r til markør, fm, strik vr
til næste markør, fm, strik r pinden ud.
Fortsæt således, til forstykket måler ca. 46 (46) 46
(47) 47 (48) 48 (49) cm fra ærmegabet, eller ca. 2
cm før ønsket længde.
Skift til p 2,75 mm
1. og 2. p: Strik r pinden ud.
Gentag disse 2 p, yderligere 5 gange. Luk af i ret på
næste p.
Ærmer
Der strikkes m op langs ærmegabet, ærmekuplen
formes med forkortede rækker og ærmet strikkes oppefra og ned.
Note: Når der strikkes igennem vendemasken stikkes
pinden ret igennem lænken der ligger rundt om m og
selve m, lænke og maske strikkes r sm.
Sæt garnet til retsiden af ærmegabet, med p nr 3 mm
strikkes m op langs ærmegabet således:
Begynd øverst i ærmegabet, ved skulder”sømmen” og
strik 37 (39) 42 (42) 46 (48) 50 (52) m op, frem til
ærmegabets bund (strik ca. 2 m op for hver 3 rækker
når du strikker m op langs de lodrette sider), strik 4
(6) 4 (5) 6 (6) 4 (7) m op (1 m for hver m i ærmegabet), indsæt markør og strik yderligere 5 (7) 5 (6)
7 (7) 5 (8) m op frem til hjørnet af ærmegabet, strik
herefter 37 (39) 42 (42) 46 (48) 50 (52) m op langs
siden af ærmegabet, til skulderen. Der er nu 83 (91)
93 (95) 105 (109) 109 (119) m på pinden.
Ærmekuppel
1. p (retsiden): 18 (19) 20 (21) 22 (23) 24 (25) r,
strik vendemaske og vend.
2. p: 36 (38) 40 (42) 44 (46) 48 (50) vr, strik vendemaske og vend.
3. p: Strik r til 2 m efter vendemasken på forrige p,
strik vendemaske og vend.
4. p: Strik vr til 2 m efter vendemasken på forrige p,
strik vendemaske og vend.
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Gentag de sidste 2 p og strik til 2 m efter vendemasken på forrige p, strik vendemaske og vend. Fortsæt således til alle m er strikket undtagen de 9 (13)
9 (11) 13 (13) 9 (15) m i ærmegabets bund. Vend
arbejdet og strik r til markøren.
Strik herefter ærmet rundt i omgange, enten på rundpind med magic loop eller på strømpepinde.
1. omg (indtagningsomg): 1 r, 2 r sm, strik r til de
sidste 3 m, llr, 1 r (der er taget 2 m ind).
2. omg: Strik r omg rundt.
Gentag de sidste 2 omg, yderligere 2 gange (der er
taget i alt 6 m ind). Der er nu 77 (85) 87 (89) 99
(103) 103 (113) m på pinden.
Gentag herefter indtagningsomg på hver 11. (11.) 10.
(10.) 9. (8.) 8. (7.) omg, yderligere 12 (13) 13 (12)
17 (17) 17 (21) gange (der er taget 24 (26) 26 (24)
34 (34) 34 (42) m ind). Der er nu 53 (59) 61 (65) 65
(69) 69 (71) m på pinden.
Fortsæt lige op i glatstrik, til ærmet måler 49 (49) 50
(50) 51 (51) 52 (53) cm ærmegabet, eller til ca. 2 cm
før ønsket længde.
Skift til p 2,75 mm.
1. omg: Strik r omg rundt.
2. omg: Strik vr omg rundt.
Gentag disse 2 omg yderligere 5 gange. Luk af i ret
på næste omg.
Halskant
Pil forsigtigt opslagstråden op og flyt forstykkets m
fra den midlertidige opslagning over på p 2,75 mm,
flyt herefter ryggens m over på samme p.
Sæt garnet til retsiden og strik rundt i omg, således:
1. omg: Strik r omg rundt.
2. omg: Strik vr omg rundt.
Gentag disse 2 omg yderligere 2 gange. Luk af i ret
på næste omg.
Montering
Hæft alle ender, sy knapper i og skyl forsigtigt blusen
op ifølge anvisningerne på banderolen.
Hulmønster – beskrivelse, strikket frem og tilbage
1. p: 1 r, slå om, 3 r, llr, 10 r, 2 r sm, 3 r, slå om.
2. p: 1 vr, slå om, 3 vr, 2 vr sm, 8 vr, llvr, 3 vr, slå
om, 2 vr.
3. p: 3 r, slå om, 3 r, llr, 6 r, 2 r sm, 3 r, slå om 2 r.
4. p: 3 vr, slå om, 3 vr, 2 vr sm, 4 vr, llvr, 3 vr, slå
om, 4 vr.
5. p: 5 r, slå om, 3 r, llr, 2 r, 2 r sm, 3 r, slå om, 4 r.
6. p: 5 vr, slå om, 3 vr, 2 vr sm, llvr, 3 vr, slå om, 6
vr.
Hulmønster – beskrivelse, strikket rundt
1. omg: 1 r, slå om, 3 r, llr, 10 r, 2 r sm, 3 r, slå om.
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omg: 2 r, slå om, 3 r, llr, 8 r, 2 r sm, 3 r, slå om, 1
omg: 3 r, slå om, 3 r, llr, 6 r, 2 r sm, 3 r, slå om, 2
omg: 4 r, slå om, 3 r, llr, 4 r, 2 r sm, 3 r, slå om, 3
omg: 5 r, slå om, 3 r, llr, 2 r, 2 r sm, 3 r, slå om, 4
omg: 6 r, slå om, 3 r, llr, 2 r sm, 3 r, slå om, 5 r.
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