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graceful blouse
S (M) L (XL) XXL   

Soothing Fraya
100% Lyocell 
100 g = 330 m
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FRAYA 2045

m   = Maske
vr   = Vrang
Udtagninger  = Saml lænken mellem to masker op bagfra og strik den drejet ret.
Indtagninger = 2 r sm: strik 2 masker ret sammen (her vender indtagningen mod højre.)
2 dr r sm  = Strik 2 masker drejet ret sammen (her vender indtagningen mod venstre.)
Strikkeopslag = Med højre pind strikkes en maske ret, og sæt den tilbage på venstre pind. 
       Gør det 5 gange i alt.
Mønster rapport = (2 r sm, slå om, 1 r, slå om, 2 r dr sm) x 5 (5) 5 (6) 6 

FORKORTELSER:

Designet af Lene Hedahl

Blusen strikkes på tværs fra ærme til ærme, frem og tilbage i glatstrik og med mønsterbort. Alle 
ind- og udtagninger laves fra retsiden. 

Forstykke:
Slå 46 (48) 48 (50) 52 masker op med pind 3.
Strik 3 pinde glatstrik. Den første pind er en vrangpind.
Begynd herefter på udtagninger til højre skulder og armhulen. Samtidig inddeles til mønsterbort 
således:
På næste pind (retsiden), strik 2 ret, tag en maske ud, strik 13 (15) 15 (12) 14 masker, placér en 
markør. 
Strik mønsterrapporten 5 (5) 5 (6) 6 gange, og placér igen en markør. 
Strik til der er 2 masker tilbage, tag en maske ud, 2 ret. 
Strik vrang tilbage.
Fortsæt med mønster rapport og gentag udtagningerne ved armhulen på hver 2. pind i alt 7 (7) 7 
(8) 8 gange. Herefter tages ud ved armhulen på hver 4. pind i alt 3 (3) 3 (4) 4 gange.
Gentag samtidig udtagningerne på skulderen på hver 4. pind i alt 22 (22) 25 (27) 30 gange.

Når maskerne ved armhulen er taget ud, slå derefter 62 (62) 65 (66) 66 nye masker op for enden af 
næste vrangpind med løkkeopslag. De nye masker strikkes med i glatstrik.
Fortsæt med at tage ud på skulderen. 
Når alle masker er taget ud i både armhulen og på skulderen, er der 140 (142) 148 (155) 160 
masker på pinden.

Nu skal halsrundingen formes.
På hver vrangpind skal der lukkes masker af til halskant. 
Str. S, M
3 m 2 gange, 2 m 5 gange, 1 m 6 gange  
Str. L
3 m 2 gange, 2 m 6 gange, 1 m 7 gange
Str. XL
3 m 3 gange, 2 m 4 gange, 1 m 10 gange
Str. XXL
3 m 4 gange, 2 m 4 gange, 1 m 10 gange

Derefter strikkes 2 pinde lige op for alle størrelser.

Bagefter skal det samme antal masker tages ud igen.
For enden af hver retside pind, slåes masker op med løkkeopslag.
Str. S, M
1 m 6 gange, 2 m 5 gange, 3 m 2 gange  
Str. L
1 m 7 gange, 2 m 6 gange, 3 m 2 gange
Str. XL
1 m 10 gange, 2 m 4 gange, 3 m 3 gange
Str. XXL
1 m 10 gange, 2 m 4 gange, 3 m 4 gange

Når alle maskerne er taget ud, begynder indtagninger til venstre skulder.
På næste retside pind, strik hen til der er 4 masker tilbage, lav en indt. mod venstre, 2 ret. 

E1

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUG

STRIKKEFASTHED
I glatstrik på pind nr. 3  
25 masker og 34 pinde = 10 x 10 cm 

ANDET/TILBEHØR
2 maskemarkører

VEJLEDENDE PINDE
Pinde nr. 3  

OBS: Størrelsen på pindene er kun 
vejledende. Strikker du fastere end 
strikkefastheden skal du gå op i 
pindstørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pindstørrelse.

MÅL
½ overvidde:
Ca. 49 (52) 56 (60) 63 cm

Fra ærmekant til ærmekant:
Ca. 64 (67) 74 (80) 84 cm

Længde:
Ca. 56 (57) 59 (62) 64 cm

300 (300) 300 (400) 400 g 
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Strik vrang tilbage.
Gentag denne indtagning på hver 4. pind i alt 15 (15) 18 (19) 22 gange.
Herefter lukkes 62 (62) 65 (66) 66 masker af i begyndelsen af næste retside pind. 
Nu begynder indtagninger til armhulen. 
Få indtagningen i armhulen til at passe sammen med indtagningen på skulderen ved hver 4. pind. 
Efter aflukning af krop, strik 2 ret, lav en indt. mod højre, fortsæt hen til skulder indtagningen.
Der tages ind til armhulen på hver 4. pind i alt 3 (3) 3 (4) 4 gange. 
Derefter tages ind på hver 2. pind i alt 7 (7) 7 (8) 8 gange. 
Fortsæt med at tage ind på skulderen yderligere 7 (7) 7 (8) 8 gange.
Når alle masker er taget ind er der igen 46 (48) 48 (50) 52 masker tilbage. Strik 3 pinde glatstrik og 
luk de resterende masker af.

Bagstykke:
Slå 46 (48) 48 (50) 52 masker op med pind 3.
Strik 3 pinde glatstrik. Den første pind er en vrangpind.
Begynd herefter på udtagninger til venstre skulder og armhulen.
På næste pind (retsiden), strik 2 ret, tag en maske ud, strik glatstrik over alle masker til der er 2 
masker tilbage. 
Tag en maske ud, 2 ret. Strik vrang tilbage.
Gentag udtagningerne ved armhulen på hver 2. pind i alt 7 (7) 7 (8) 8 gange. 
Herefter tages ud ved armhulen på hver 4. pind i alt 3 (3) 3 (4) 4 gange.
Gentag samtidig udtagningerne på skulderen på hver 4. pind i alt 22 (22) 25 (27) 30 gange.
Når maskerne ved armhulen er taget ud, slå derefter 62 (62) 65 (66) 66 nye masker op for enden af 
næste vrangpind med løkkeopslag. De nye masker strikkes med i glatstrik.
Fortsæt med at tage ud på skulderen. 
Når alle masker i både armhulen og på skulderen er taget ud, er der 140 (142) 148 (155) 160 
masker på pinden.

Nu skal halsrundingen formes.
På næste retside pind, strik til der er 4 masker tilbage. Strik 2 r sm, 2 ret. 
Strik vrang tilbage.
Gentag denne indtagning på hver 2. pind i alt 7 (7) 8 (8) 9 gange. 
Efter indtagninger, strikkes 24 (26) 30 (36) 38 pinde lige op.
Derefter skal det samme antal masker tages ud.
På næste retside pind, strik hen til der er 3 masker tilbage, lav en udt., 3 ret. 
Strik vrang tilbage.
Gentag denne udtagning på hver 2. pind i alt  7 (7) 8 (8) 9 gange.
Derefter begynder indtagninger til højre skulder.
På næste retside pind, strik til der er 4 masker tilbage, lav en indt. mod venstre, 2 ret. 
Strik vrang tilbage.
Gentag denne indtagning på hver 4. pind i alt 15 (15) 18 (19) 22 gange.
På næste retside pind lukkes 62 (62) 65 (66) 66 masker af i begyndelsen af pinden. 
Herefter begynder indtagninger til armhulen. 
Få indtagningen i armhulen til at passe sammen med indtagningen på skulderen ved hver 4. pind. 
Efter aflukning af krop, strik 2 ret, lav en indt. mod højre, fortsæt hen til skulder indtagningen.
Der tages ind til armhulen på hver 4. pind i alt 3 (3) 3 (4) 4 gange. Derefter tages ind på hver 2. pind 
i alt 7 (7) 7 (8) 8 gange. 
Fortsæt med at tage ind på skulderen yderligere 7 (7) 7 (8) 8 gange.
Når alle masker er taget ind er der igen 46 (48) 48 50 52 masker tilbage. 
Strik 3 pinde glatstrik og luk de resterende masker af.
Hæft ender og sy skuldersømmene sammen fra retsiden med madrassting.
Sy også undersiden af ærmer sammen fra retsiden. Fortsæt ned langs sidesømmene med  
maskesting.

Blusen færdiggøres med I-cord kanter.
Med pind 3, strik masker op langs halskanten. Begynd på bagstykket. Strik ind i hver maske. 
Når alle masker er strikket op hele vejen rundt, slå 5 nye masker op med strikkeopslag. 
Strik 4 masker ret. Strik den 5. og næste maske dr r sm. 
Flyt 5 masker tilbage på venstre pind og fortsæt således til alle masker på pinden er strikket.
Når der er 5 m tilbage, lukkes de af.

Gør det samme på ærmekanterne. 
Begynd ved armhulen.
På blusens nederste kant, strikkes 3 masker op og spring den 4. m over. Fortsæt således hele vejen 
rundt. Strik I-cord som beskrevet ovenover.

Sy I-cord enderne sammen, og hæft alle ender.


