Kaj - en børnebluse med strejf af neon
Design: Hanne Pjedsted
En sej bluse med næsten selvlysende bobler
og streger til livsglade unger. Lige i barnets
smag, og med en neutral farve i bunden, der
får farverne til at lyse op på en grå og halvtrist regnvejrsdag. Blusens lange lynlås gør
det let at få blusen af og på.
2. udgave - februar 2014, © Filcolana A/S
Størrelser:
2-3 år (4-5 år) 6-8 år (10 år)
Modellens mål:
Overvidde: 68 (74) 81 (88) cm
Ryglængde: 38 (43) 47 (51) cm
Ærmelængde: 30 (35) 39 (43) cm
Materialer:
Arwetta Classic fra Filcolana:
150 (200) 250 (250) g koksgrå (fv 956)
50 g af hver af mønsterfarverne grøn, orange og gul
(fv 250, 252 og 255)
Rundpinde samt strømpepinde 2½ og 3 mm
Lynlås i neonfarve: 20 (25) 28 (30) cm
Strikkefasthed:
28 masker og 36 pinde i ensfarvet glatstrikning på p
3 = 10x 10 cm
Boblemønster:
Boblemønster strikket rundt (maskeantal delbart med
6):

1. omgang: *2 ret med bundfarve, 1 ret med mønsterfarve 2, 3 ret med bundfarven*. Gentag fra * til *
omgangen rundt.
2. omgang: *2 ret med bundfarven. 1 boble med
mønsterfarve 2 (= strik 5 masker i samme maske
skiftevis som ret og drejet ret, vend og strik 5 masker
vrang. Vend igen og strik de 5 masker sammen som
drejet ret med bundfarven). 3 ret med bundfarven*.
Gentag fra * til * omgangen rundt. (Disse to omgange danner 1 række bobler.)
3.-5. omgang: Ret med bundfarven.
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6. omgang: *5 ret med bundfarven, 1 ret med mønsterfarve 3*. Gentag fra * til * omgangen rundt.
7. omgang: * 5 ret med bundfarven, 1 boble med
mønsterfarve 3*. Gentag fra * til * omgangen rundt
8.-10. omgang: ret med bundfarven
Gentag fra 1. omgang og skift farven på boblerne
efterhånden.
Arbejdsgang:
Der strikkes rundt i bundfarven med boblemønster.
Arbejdet deles efter striberne og der strikkes frem
og tilbage på rundpind. Ærmerne strikkes rundt på
strømpepinde og maskerne sættes ind i ærmegabet,
så ærmemaskerne strikkes med derefter.
Krop:
Slå 192 (210) 228 (246) masker op med mønsterfarve 1 (her orange) på rundpind nr. 2½ og strik 8 (8) 9
(9) omgange glat. Strik derefter en omgang vrang og
skift til rundpind nr. 3 og bundfarven (koksgrå).
Strik 8 (8) 9 (9) omgange glat og buk den farvede
kant (sømmen) om til vrangen og strik den op således:
*Strik ved hver anden maske igennem en maske på
venstre pind og en lænke i opslagningskanten, så
maskerne strikkes sammen, strik 1 ret og spring over
en lænke i opslagningen*. Gentag fra * til * omgangen rundt.
Marker sidesømmen i hver side (dvs. ved omgangens
begyndelse og efter 96 (105) 114 (123) m).
Strik 4 (4) 5 (6) omgange med bundfarven og strik
så boblemønster efter beskrivelsen ovenfor, skiftevis
med de tre mønsterfarver.
Strik i alt 5 (6) 6 (7) rækker med bobler. Strik derefter 4 (4) 5 (6) omgange med bundfarven.
Strik nu 3 farvede retriller idet man fortsætter i den
rækkefølge af farverne, som boblerne har dannet:
*1 omgang ret med mønsterfarve, 1 omgang vrang
med samme mønsterfarve. 2 omgange ret med bundfarven*.
Gentag fra * til * med alle tre farver, og slut med 1
omgang ret i bundfarven.

Side 2
delse.
Tag 1 maske ud på hver side af markeringen således:
Strik to masker i 2. maske efter mærket og i 2. sidste
maske før markeringen. Gentag denne udtagning
på hver 4. (4.) (5.) (5.) p til der er 82 (86) 92 (98)
masker i alt.
Samtidig strikkes boblemønster (på ærmet dog kun
3 (4) 4 (5) rækker bobler) og stribemønster som på
kroppen.
Fortsæt lige op i bundfarven til ærmet måler 30 (35)
39 (43) cm. Luk 6 (6) 8 (8) m af under armen (dvs. 3
(3) 4 (4) masker på hver side af ærmesømsmarkeringen) og sæt ærmemaskerne ind på blusens rundpind,
hvor der er lukket masker af til ærmegab.
Strik det andet ærme på samme måde.
Raglanstykket:
Strik nu frem og tilbage over alle masker med bundfarven (i alt 330 (355) 378 (407) masker).
Sæt mærker til raglansømme sådan:
Strik fra midt for over højre forstykkes 44 (48) 52
(56) masker og sæt en markør.
Strik højre ærmes 76 (80) 84 (90) masker og sæt en
markør.
Strik ryggens 90 (99) 106 (115) masker og sæt en
markør.
Strik venstre ærmes 76 (80) 84 (90) masker og sæt
en markør, og strik til sidst venstre forstykkes 44 (48)
(52) (56) masker til forkanten.
Strik raglanindtagninger sådan:
På hver retsidepind tages 2 masker ind på hver side
af alle markørerne således: Strik til 4 masker før markør, 2 vrang løs af, 1 ret, træk de løse masker over,
2 ret, 3 ret sammen (= 16 masker færre på pinden).
Gentag denne indtagning på hver retsidepind i alt 5
gange.
Tag derefter 1 maske ind på hver side af markøren
sådan: Strik til 3 masker før markør, 1 vrang løs af,
1 ret, træk den løse maske over, 2 ret, 2 ret sammen

Del nu arbejdet midt for til lynlås: Luk forstykkets
midterste 2 (3) 2 (3) masker af og fortsæt i glat frem
og tilbage på rundpinden, idet de to sidste masker
på pinden strikkes ret, og de to første masker tages
vrang løs af med garnet foran maskerne(= lænkekanter). Dette gøre hele vejen op til halsen.
Når arbejdet måler 24 (28) 31 (34) cm lukkes i hver
side 6 (6) 8 (8) masker af til ærmegab (dvs. 3 (3) 4
(4) masker på hver side af sidesømsmarkeringen).
Læg arbejdet til side og strik ærmerne.
Ærmer:
Slå 42 (46) 50 (54) masker op på strømpepinde 2½
med samme mønsterfarve som sømmen på blusen og
strik en ombukningskant på samme måde med skift
til bundfarve og pinde 3 og opstrikning i hver anden
maske. Marker ærmesømmen ved omgangens begyn-
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Side 3

(= 8 masker færre på pinden).
Gentag denne ”enkeltindtagning” til der er taget ind
i alt 14 (15) 16 (18) gange (= 138 (155) 170 (183)
masker tilbage).
Luk nu til halsudskæring 10 (11) 12 (13) masker af
i hver side, derefter 4 (4) 5 (5) masker, og endelig
2 masker i hver side i alt 5 (6) 7 (7) gange, samtidig med at raglanindtagningerne fortsætter. Når alle
aflukningerne til halsen er strikket, lukkes de resterende masker af.
Halskant:
Strik med bundfarven ca. 90 (100) 108 (116) masker op rundt i halsen med pind 3 og strik 7 (8) 8
(9) pinde frem og tilbage i glatstrikning (husk de 2
kantmasker midt for).
Skift til pind 2½ og mønsterfarve 1 (som sømmen på
trøjen) og strik fra retsiden 1 pind ret, 1 pind vrang
(= ombukningskant) og derefter 7 (8) 8 (9) pinde
glat. Luk af.
Montering:
Hæft alle ender og sy sammen under ærmerne med
maskesting. Sy lynlås i slidsen midt for - sy oppefra
og ned. Sy halskanten til vrangen med elastiske sting,
idet lynlåsen placeres under halskanten for oven, så
den ikke generer.
Sy evt. med elastiske sting hen over følgetrådene på
bagsiden af ærmerne, så udtræk af tråde undgås.
Damp arbejdet let under et fugtigt klæde eller skyl
det op med uldvaskemiddel og lade det liggetørre.
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