Evelina - en skøn bluse i mange størrelser
Design: Signe Strømgaard
Jeg er altid inspireret af enkle, geometriske
mønstre og former og elsker at lege med
dem, når jeg designer strik – især i flerfarvestrik.
Min leg med trekanter inspirerede mig til at
skabe en sweater med et rundt bærestykke
udelukkende bestående af trekanter. Jeg synes nemlig, at sweatre med runde bærestykker klæder nærmest alle kvinder og så er de
sjove at strikke. Trekanterne giver en oplagt
mulighed for at lege med farver og med harmoni og kontrast.
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Materialer
Cinnia fra Filcolana
Fv. A = 350 (400) 400 (450) 500 (500) g fv. 146
(Søgrøn)
Fv. C = ca. 15-20 g fv. 220 (Forårsgrøn)
Fv. B, fv. D og fv. E = ca. 5-10 g i hver af følgende 3
farver: fv. 240 (Reseda), fv. 287 (Bitter lemon) og fv.
289 (Petrol)
Rundpind 4 mm, 80 cm
Rundpind 4 mm, 60 cm
Strømpepinde 4 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL)
Mål
Passer til brystvidde: 86,5 (90) 98 (106) 119 (131)
cm
Overvidde: 92,5 (98) 104 (112) 125 (137) cm
Vidde forneden: 88 (98,5) 106,5 (117) 127 (137) cm
Ærmelængde: 45 (45,5) 46,5 (46,5) 47,5 (47,5) cm
Hel længde: 59 (60,5) 62 (62) 62 (63) cm
Strikkefasthed
20 m og 29 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm.
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Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det
passer med strikningen).
2 r sm (indtagning): 2 ret sammen. Strik 2 masker
ret sammen. Dette giver en højrelænende indtagning.
LLR (indtagning): Tag 2 masker ret løse af 1 ad gangen, før venstre pind bagfra ind gennem maskerne
fra venstre, og strik de to masker ret sammen. Dette
giver en venstrelænende indtagning.
Venderækker
Når man vender midt på en pind, er det vigtigt at
gøre noget for at undgå, at der bliver et hul imellem
de to masker man vender ved. Den mest gængse metode er, at slå garnet om den næste maske således:
Bring garnet foran pindene, tag den næste maske løst
af fra venstre til højre pind, bring garnet tilbage bag
pindene, og sæt “vendemasken” tilbage på venstre
pind. Vend. Bring garnet om på retsiden af arbejdet
(så det ligger sig om “vendemasken”), og du er klar
til at strikke vrang.
Dette skaber en løkke om masken, der gør at der ikke
kommer et hul imellem den sidste strikkede maske og
den første ustrikkede.
Når du strikker tilbage over dine “vendemasker”,
løfter du omslaget op, og strikker det sammen med
“vendemasken”.
Krop
Slå 176 (198) 214 (230) 254 (274) m op på 4 mm
rundpind med farve C. Strik frem og tilbage. Strik 2
pinde ret. Første pind er en vrangsidepind.
Skrift til fv. A og strik 8 pinde ret. Sidste pind er en
retsidepind.
Saml til en omgang og sæt et mærke ved omgangens
begyndelse. Strik 1 omgang ret og sæt samtidig et
mærke efter 88 (99) 107 (115) 127 (137) masker.
Strik 12 omgange glatstrik.
Indtagningsomgang: *1 r, 2 r sm, strik ret til 3 m før
mærket, LLR, 1 r, flyt mærket over*, gentag fra * til *
en gang mere.
Strik indtagningsomgangen på hver 12. (8.) 7. (6.) 7.
(8.) omg i alt 4 (6) 7 (7) 7 (6) gange.
Der er nu 160 (174) 186 (202) 226 (250) masker på
pinden.
Fortsæt lige op i glatstrik, til arbejdet måler ca. 20
cm.
Udtagningsomgang: *1 r, 1 udt, strik ret til 1 m før
mærket, 1 udt, 1 r*, gentag fra * til * en gang mere.
Strik udtagningsomgangen på hver 8. omg i alt 6
gange.
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Side 2
Der er nu 184 (198) 210 (226) 250 (274) masker på
pinden.
Fortsæt lige op i glatstrik, til arbejdet måler 40 (40)
41 (39) 38 (38) cm.
Næste omgang: Strik ret til 4 (4) 5 (5) 6 (6) m før
omgangens slutning, luk de næste 8 (8) 10 (10) 12
(12) m af, strik 84 (92) 96 (104) 114 (126) m ret, luk
de næste 8 (8) 10 (10) 12 (12) m af, strik 42 (45) 47
(51) 56 (62) m ret.
Her begynder nu omgangen, når bærestykket skal
strikkes. Sæt mærke. Bryd ikke garnet, men lad arbejdet hvile mens første ærme strikkes.
Der er 168 (182) 190 (206) 226 (250) m på pinden.
Ærmer
Slå 42 (44) 47 (49) 52 (55) m op på 4 mm strømpepinde op på 4 mm rundpind med farve C. Strik frem
og tilbage. Strik 2 pinde ret. Første pind er en vrangsidepind. Skrift til fv. A og strik 4 pinde ret.
Fordel maskerne på 4 pinde, saml omgangen, strik
rundt i glattrik og marker omgangens begyndelse.
Strik lige op, til arbejdet måler 5 cm.
Udtagningsomgang: *1 r, 1 udt, strik ret til 1 m før
mærket, 1 udt, 1 r*.
Strik udtagningsomgangen på hver 9. (8.) 8. (6.) 6.
(6.) omg i alt 11 (13) 14 (17) 18 (20) gange.
Der er nu 64 (70) 75 (83) 88 (95) masker på pinden.
Strik lige op, til arbejdet måler 44,5 (45) 46 (46) 47
(47) cm.
Næste omg: Strik ret til 4 (4) 5 (5) 6 (6) m før omgangens slutning,uk de næste 8 (8) 10 (10) 12 (12)
m af. Bryd garnet.
Strik nu igen over kroppens masker således: Strik
ret til 1 m før de aflukkede m, strik sidste maske på
bagstykket ret sammen med den første maske på
ærmet. Strik ret til der er 1 m tilbage på ærmet, strik
sidste denne maske ret sammen med første maske på
forstykket efter maskeholderen.
Strik andet ærme på samme måde, som det første.
Strik herefter andet ærme sammen med kroppen som
beskrevet ovenfor.
Der er nu 276 (302) 316 (348) 374 (412) m på pinden.
Bærestykke
Strik 1 (3) 5 (7) 9 (11) omg glatstrik.
Næste omg: Strik 4 (5) 9 (11) 8 (2) m ret, *2 r sm,
strik 12 (8) 9 (10) 15 (13) m ret*, gentag fra * til * i
alt 19 (29) 27 (27) 21 (27) gange, 2 r sm, strik 4 (5)
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8 (11) 7 (3) m ret.
Der er nu 256 (272) 288 (320) 352 (384) m på pinden.

9. vendepind: Strik ret frem til omg-mærket. Strik en
omg ret.

Påbegynd diagrammet. Diagrammet strikkes 16 (17)
18 (20) 22 (24) gange over hver omgang.

Hals
1. omg: Strik alle m vrang.
2. omg: Strik alle m ret og tag samtidig 0 (2) 6 (14)
24 (32) m ind jævnt fordelt over omg.
3. omg: Strik alle m vrang.
4. omg: Strik alle m ret.

Når hele diagrammet er strikket er der 96 (102) 108
(120) 132 (144) m på pinden.

Gentag 3. og 4. omgang 2 gange mere. Luk alle masker af.

Strik 2 pinde glatstrik.

Montering
Sy de retstrikkede kanter sammen. Sy hullerne under
ærmerne sammen med maskesting. Hæft alle ender.

Strik 2 omg glatstrik mere.

Strik nu ryggen højere ved at strikke vendepinde
således:
1. vendepind: Strik 32 (33) 35 (38) 41 (44) m ret,
vend.
2. vendepind: Strik vrang til omgangs-mærket, strik
32 (33) 35 (38) 41 (44) m vrang, vend.
3. vendepind: Strik ret frem til omgangs-mærket,
strik 29 (30) 32 (35) 38 (41) m ret, vend.
4. vendepind: Strik vrang til omgangs-mærket, strik
29 (30) 32 (35) 38 (41) m m vrang, vend.
5. vendepind: Strik ret frem til omgangs-mærket,
strik 26 (27) 29 (32) 35 (38) m ret, vend.
6. vendepind: Strik vrang til omgangs-mærket, Strik
26 (27) 29 (32) 35 (38) m vrang, vend.
7. vendepind: Strik ret frem til omg-mærket, strik 23
(24) 26 (29) 32 (35) m ret, vend.
8. vendepind: Strik vrang til omg-mærket, Strik 23
(24) 26 (29) 32 (35) m vrang, vend.
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Fv. E = Petrol (289)
Fv. D = Bitter lemon (287)
Fv. C = Forårsgrøn (220)
Fv. B = Reseda (240)
Fv. A = Søgrøn (146)
Maske, der ikke findes
Ret
LLR: Tag 2 masker ret løse af 1 ad gangen, før
venstre pind bagfra ind gennem maskerne fra
venstre, og strik de to masker ret sammen.
2 r sm - strik 2 masker ret sammen
Tag 2 masker løst af som skulle du strikke dem
sammen, strik den næste maske ret og træk de 2
masker løst over.
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