Sundby - en moderne sømandssweater
Design: Janne Højfeldt
En klassisk bluse i Pernilla fra Filcolana. Blusen har et sømandsinspireret strukturmønster
på krop og ærmer.
1. udgave - august 2017 © Filcolana A/S
Materialer
350 (350) 400 (400) 450 (450) 500 g Pernilla fra
Filcolana i farve 814
Rundpind 3 mm, 60 cm
Rundpind 3,5 mm, 40 og 80 cm
Strømpepinde 3 mm og 3,5 mm
2 maskemarkører (1 og 2)
Hjælpegarn til midlertidig opslagning
Hæklenål 3,5 mm til midlertidig opslagning
1 knap 15 mm
evt. maskeholder
Størrelser
14 år (XS) S (M) L (XL) 2XL
Mål
Bemærk: Den opstrikkede model er størrelse medium,
men fotograferet på en kvinde i størrelse small.
Passer til brystvidde: 70-76 (77-84) 85-92 (93-99)
100-106 (107-114) 115-122 cm.
Overvidde: 72 (80) 88 (96) 102 (110) 120 cm.
Ærmelængde: 50 cm i alle str.
Hel længde midt bag: 59,5 (59,5) 62 (64,5) 67 (69,5)
72 cm.
Strikkefasthed
26 m og 40 p i glatstrik på p 3,5 mm med Pernilla =
10 x 10 cm
Særlige forkortelser
o-indt (overtrækningsindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over.
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pm (placer markør): Placer en markør på højre pind.
fm (flyt markør): Flyt markøren fra venstre pind til
højre pind.
udtve (venstre udtagning): Løft lænken mellem maskerne op på venstre pind forfra, og strik den drejet
ret.
udthø (højre udtagning): Løft lænken mellem maskerne op på venstre pind bagfra, og strik den ret.
vendem (vendemaske): Løft første maske vrang løs
af, med garnet foran arbejdet, læg garnet hen over
pinden, og træk i garnet, væk fra dig selv, så masken
”vender begge ben i vejret” = der er 2 løkker på p. På
næste p strikkes gennem begge løkker = 1 m.

Side 2
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.

Særlig teknik
Elastisk aflukning: 2 r, *før venstre pind ind i de 2
første m på højre pind, fang garnet med højre pind,
før garnet gennem de 2 m og lad dem glide af pinden
= 1 m tilbage på højre pind. Strik den næste m fra
venstre pind*, gentag fra * til *.
Arbejdsgang
Blusen strikkes oppefra og ned. Der begyndes med en
midlertidig opslagning i hjælpegarn, hernæst strikkes
vendepinde på ryggens skuldre. Der strikkes frem og
tilbage over nakke, rygdelens skuldre og øverste del
af ryggen, ned til ærmegabet. Herefter fjernes den
midlertidige opslagning. Forstykkernes skuldre strikkes samtidig, med hver deres nøgle garn, hvorefter
forstykkerne samles og strikkes som ét stykke ned
til ærmegabet. Hernæst samles ryg og forstykke, og
der strikkes rundt. Der strikkes masker op til ærmer
rundt langs ærmegabet, og ærmerne strikkes rundt.
Der strikkes masker op rundt i halsen til halskant.
Mønster
20 p/omg glatstrik og 20 p/omg ifølge diagram = 40
p i alt.
Bærestykke ryg
Begynd med en midlertidig opslagning med hjælpegarn (se ovenfor). Skift til Pernilla og strik 77 (87) 97
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(103) 113 (123) 133 m op på rundp 3,5 mm.
Strik 3 p glatstrik på følgende måde:
1. p (vrangsiden): 1 r, strik vr, til der er 1 m tilbage
på p, 1 r.
2. p: Strik ret.
3. p(skulder): 1 r, 16 (16) 21 (23) 26 (31) 36 vr
(skulder), pm 2, 43 (53) 53 (55) 59 (59) 59 vr
(nakke), pm 1, 16 (16) 21 (23) 26 (31) 36 vr (skulder), 1 r. Der er indsat 2 markører til markering af
nakkens m.
Vendepinde skuldre/ryg
1. p (retsiden): Strik r til markør 2, fm, 5 r, vend.
2. p: 1 vendem, strik vr til markør 1, fm, 5 vr, vend.
3. p: 1 vendem, strik r til vendem efter markør 2,
strik vendem sm, 5 r, vend.
4. p: 1 vendem, strik vr til vendem efter markør 1,
strik vendem sm, 5 vr, vend.
Gentag 3. og 4. p, og strik 5 m mere for hver gang,
til der er strikket i alt 3 (3) 4 (4) 5 (6) 7 vendinger på
hver skulder. Sidste vending foretages på vrangsiden.
Næste p (retsiden): Strik r over alle m, og fjern markørerne.
Næste p: 1 r, strik vr til sidste m, 1 r.
Fortsæt over alle m, til der er strikket 20 p i alt incl.
den opstrikkede, tæl fra midten af nakken. Slut med
en p fra vrangsiden.
Strik 20 p efter diagram således:
Retsiden: 2 r, strik ifølge diagrammet, til der er 2 m
tilbage på p, 2 r.
Vrangsiden: 1 r, 1 vr, strik ifølge diagrammet, til der
er 2 m tilbage på p, 1 vr, 1 r.
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Strik 20 p glatstrik således:
Retsiden: Strik ret
Vrangsiden: 1 r, strik vr til sidste m, 1 r.

Side 3
Diagram til strukturmønsteret

Str. XXS og XS: Fortsæt fra ærmegab.
Str. S: Strik 6 p ifølge diagrammet, som beskrevet
ovenfor.
Str. M: Strik 12 p ifølge diagrammet, som beskrevet
ovenfor.
Str. L: Strik 18 p ifølge diagrammet, som beskrevet
ovenfor.
Str. XL: Strik diagrammets 20 p, strik 4 p glatstrik,
som beskrevet ovenfor.
Str. 2XL: Strik diagrammets 20 p, strik 10 p glatstrik,
som beskrevet ovenfor.
Ærmegab
1. p (retsiden): 2 r, udtve, strik ifølge mønsteret, til
der er 2 m tilbage på p, udthø, 2 r.
2. p: 1 r, 1 vr, strik ifølge mønsteret, til der er 2 m
tilbage på pinden, 1 vr, 1 r.
Strik de nye m med i mønsteret efterhånden.
Gentag disse 2 p, til der er taget 8 (8) 8 (10) 10 (10)
10 ud i hver side = 93 (103) 113 (123) 133 (143)
153 m på p.
Slut med en p fra retsiden.
Lad m hvile på en maskeholder eller en garnende.
Bryd garnet.
Vendepinde skuldre/forstykker
Fjern hjælpegarnet og sæt samtidig de 77 (87) 97
(103) 113 (123) 133 m på rundp 3,5 mm.
Strik de to forstykker samtidig, men med hvert deres
nøgle garn, på følgende måde:

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden
Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

Retsiden: 1 r, 16 (16) 21 (23) 26 (31) 36 r, luk 43
(53) 53 (55) 59 (59) 59 m af, 16 (16) 21 (23) 26
(31) 36 r, 1 r.
Vrangsiden: *1 r, strik vr, til der er 1 m tilbage inden
de aflukkede m, 1 r *, sæt et nyt nøgle garn til det
andet forstykke, og gentag fra * til *.
Strik vendepinde
1. Vendepind (retsiden): Strik r over højre forstykke.
Strik 5 r på venstre forstykke, vend.
2. Vendepind (vrangsiden): Venstre forstykke: Strik 1
vendem, 3 vr, 1 r.
Højre forstykke: 1 r, 4 vr, vend.
3. Vendepind: Strik 1 vendem, strik r over højre forstykke, 10 r på venstre forstykke, vend.
4. Vendepind: Venstre forstykke: Strik 1 vendem,
strik vr til sidste m, 1 r.
Højre forstykke: 1 r, 9 vr, vend.
Fortsæt med at strikke 5 m mere for hver p, til der
er foretaget samme antal vendinger som på ryggen.
Fortsæt herefter over alle m på hhv. højre og venstre
forstykke. Strik i alt 20 p glatstrik (talt mod halsen).
Slut med en p fra vrangsiden.
Øverste del af forstykket, læs fra ** til **
**Strik mønster som på ryggen, og tag samtidig ud
fra retsiden mod halsen sådan:
1. p (retsiden): Højre forstykke) 2 r, strik ifølge mønster til 2 m tilbage på p, 1 udthø, 2 r.
Venstre forstykke: 2 r, udtve, strik ifølge mønsteret,
til der er 2 m tilbage på p, 2 r.
2. p: Venstre forstykke: *1 r, 1 vr, strik ifølge mønsteret, til der er 2 m tilbage på p, 1 vr, 1 r*, gentag fra *
til * på højre forstykke.
Strik i alt 4 (4) 4 (4) 6 (6) 6 udtagninger på hvert forstykke, slut med en p fra vrangsiden**.
Næste p: Højre forstykke: 2 r, strik ifølge mønsteret
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pinden ud, slå 35 (45) 45 (47) 47 (47) 47 nye m op i
forlængelse af p, fortsæt over venstre forstykke (bryd
garnet fra dette forstykke), til der er 2 m tilbage på
p, 2 r. Der skal være samme antal m som på ryggen
(inden udtagningerne til ærmegab).
Fortsæt lige ned som på ryggen, strik ligeledes udtagningerne til ærmegab, men undlad at bryde garnet til
sidst.
Samling af bærestykker
Sæt de hvilende m over på rundpinden.
Næste p (retsiden): 1 r løs af, pm, strik ifølge
mønsteret til sidste m på ryggen, strik sidste m
og første m fra forstykket sammen, fortsæt ifølge
mønsteret, til der er 2 m tilbage (den ene er den der
er taget løs af) strik disse 2 m sammen.
Fortsæt lige ned i mønster, til blusen måler 57,5
(57,5) 60 (62,5) 65 (67,5) 70 cm, målt midt bag.
Strik nu * 1 omg vr, 1 omg r *, gentag * til *, 1 omg
vr, luk af.

Side 4
1. p (vrangsiden): Strik ret til de sidste 2 m, 2 vr løs
af med garnet foran arbejdet.
2. p: Strik ret.
3. p: Som 1. p.
4. p (knaphul): 3 r, 2 r dr sm, slå garnet 2 gange om
p, strik r pinden ud.
5. p (knaphul): Strik ret til omslagene, strik omslagene 1 r og 1 dr r, 2 r, 2 vr løs af med garnet foran
arbejdet.
6. p: Strik ret.
7. p: Som 1. p.
Luk af.
Montering
Hæft ender. Sy en knap i halskanten.

Ærme
Begynd på retsiden i bunden af ærmegabet strik m
op med strømpep/rundp 3,5 mm. Strik 87 (87) 93
(99) 105 (111) 117 m op rundt langs ærmegabet, og
placer en markør efter sidste m.
Strik rundt i mønster, begynd med det glatstrikkede
parti. Samtidig tages der ind på hver 5. omg således:
I det glatstrikkede parti:
Indtagningsomg: 2 r sm, strik, til der er 2 m tilbage,
o-indt.
Efter diagrammet:
Strik 4 omg ifølge diagrammet.
5. omg: 2 r sm, strik efter diagrammet, til der er 2 m
tilbage, 2 vr sm.
Strik 4 omg ifølge diagrammet.
10. omg: 2 vr sm, strik efter diagrammet, til der er 2
m tilbage, 2 r sm.
Strik 4 omg ifølge diagrammet.
15. omg: 2 r sm, strik efter diagrammet, til der er 2
m tilbage, o-indt.
Strik 4 omg ifølge diagrammet.
20. omg: Som 5. omg.
Strik herefter de 40 mønsteromg uden indtagninger.
Gentag de 40 mønsteromg med indtagninger.
Gentag de 40 mønsteromg uden indtagninger.
Strik 20 omg r.
Ærmekant: Skift til strømpep 3 mm, og strik *1 omg
vr, 1 omg ret*, gentag fra * til * 1 gang mere, strik 1
omg vr.
Næste omg: Luk af med elastisk aflukning. (Se særlige teknik)
Strik det andet ærme på samme måde.
Halskant
Der strikkes frem og tilbage.
Begynd fra retsiden på venstre skulder i “hjørnet”
mod ryggen. Strik 3 m op for hver 4 p med rundp 3
mm, og strik 1 m op for hver m, langs det vandrette
parti på forstykke og ryg. Strik yderligere 6 m op, bag
ved de første 6 m på pinden.
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