
Gitte / 1744 / Design Lotte Kock 

 

 
 

MATERIALE: Wool Silk (75% Lambswool/25% silk). 

STØRRELSE: One-size 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 140 cm, inkl. sidestykker. 

HEL LÆNGDE: Ca. 60 cm 

GARNFORBRUG:  

2 ngl. fv. 3014, 

2 ngl. fv. 3005, 

2 ngl. fv. 3011, 

1 ngl. fv. 3012, 

1 ngl. fv. 3004, 

PINDE: Nr. 3,5. 

STRIKKEFASTHED: Dominofirkant til ryggen måler 9½ cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Blusen er her i en onesize, men kan øges og gøres 

bredere ved at strikke siderne længere.  

Ærmerne skal så tilsvarende gøres kortere, hvilket kan 

ske med hyppigere indt. 

 

Farvefordeling: 

Nederste kanter + sidestykker fv. 3011. 

Ærmer + skulderstykker fv. 3014. 

Forstykket fv. 3005. 

Ryg fv. 3014, 3005, 3012, 3004. 

 

Ryg og forstykke strikkes i retriller, ærmer strikkes i glat. 

 

RYG 

Firkant 1: 

Slå 47 masker op, vend og strik tilbage. 

Strik 22 r, 1 m løs af, 2 m r sm, træk den løse m over de 2, 

strik 22 m og vend. 

Strik r tilbage og vend. 

Strik 21 r, 1 m løs af, 2 m r sm, træk den løse m over de 2, 

21 r, vend. 

Strik r tilbage og vend. 

Strik 20 r, 1 m løs af, 2 m r sm, træk den løse m over de 2, 

20 r, vend. 

Strik r tilbage og vend. 

Fortsæt således med indt på midten til der er 1 m 

tilbage, luk den sidste m. 

Firkant 2: 

Strik 24 m op langs firkant 1. venstre side, slå yderligere 

23 m op = 47 m på p. Strik som i firkant 1. 

Firkant 3 og 4 strikkes som firkant 2. 

Firkant 5: 

Slå 24 m op, og strik yderligere 23 m op i firkant 1. 

øverste kant = 47 m på p. Strik igen som firkant 1. 

Firkant 6: Strik 24 m op i firkant 5. venstre side og 23 m i 

firkant 2. øverste kant. Strik som firkant 1. 

Firkant 7 og 8 strikkes som firkant 6.  

Gentag fra firkant 5. endnu to rækker. 

= 4 x 4 sammenstrikkede firkanter til midten af ryggen. 

FORSTYKKE 

Firkant 1: 

Slå 95 masker op, vend og strik tilbage. 

Strik 46 r, 1 m løs af, 2 m r sm, træk den løse m over de 2 

Fortsæt på denne måde (som på de små firkanter på 

ryggen) til der er 1 m tilbage, luk af. 

Firkant 2: 

Strik 48 m op i firkant 1 venstre side, og slå yderligere 47 

m op på p. 

Strik igen en dominofirkant på samme måde som før. 

Firkant 3: 

slå 48 m op på p samt yderligere 47 m på firkant 1 

øverste side, strik dominofirkant som før. 

Firkant 4: 

Strik 48 m op i firkant 3 venstre side og 47 m i firkant 2 

øverste kant. 

 

SKULDERSTYKKE PÅ FORSTYKKET 

Slå 92 m op i øverste kant af de fire dominofirkanter, 

strik 7 r-riller. 

Luk de 20 midterste m af. Luk af i begge sider til hals for 

8,2,2,1,1,1 m = 21 m tilbage i hver side. 

Strik 5 r-riller, luk nu til skrå skulder i begge sider for 7,7,7 

m.  Lad forstykket hvile. 

 

SKULDERSTYKKET PÅ RYGGEN 

Slå 92 m op langs det dominostrikkede stykkes øverste 

kant, strik 17 r-riller. 

Luk de midterste 46 m af. Luk af i begge sider til hals for 

1 m 2 gange. Luk af til skulder som på forstykket i 

samme højde som på forstykket. 

 

NEDERSTE KANT 

Saml 92 m op i nederste kant på forstykket fra r-siden. 

Strik 14 r-riller, luk af.  

Strik på samme måde på ryggen. 

Sy skuldre sammen. 

 

SIDESTYKKER 

Saml ca. 128 m op fra r-siden langs både for- og 

bagstykke = 256 m. 

Sæt en maskemarkør i midten, lige ved skuldersømmen. 

Strik 9 r- riller. 

På næste r-side p strikkes 2 m sm på hver side af 

markøren. Gent efter hver 4. r-rille i alt 5 gange = ca. 14 

cm. 

Læg for- og bagstykke r mod r, og luk for de nederste 

55 m. Lad de resterende m hvile til ærmer. Strik den 

anden siden på samme måde. 

 

ÆRMER (strikkes i glat) 

Sæt en maske markør midt under ærmet og lad den 

ved skuldersømmen sidde. Tag ind på begge sider af 

de to maske markører på hver 8. p i alt 7 gange, 

derefter på hver 5. p 9 gange. Når ærmet måler ca. 30 

cm, strikkes 4 cm rib (1 dr r, 1 vr, gent). Strik det andet 

ærme magen til. 

 

HALSKANT 

Saml et lige antal m op i kanten, og strik 3 omg rib (1 dr 

r, 1 vr). 


