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Lun & Let er en forårs- og sommerbluse, som er en tætsiddende model. Den er mit eget
design inspireret af de klassiske sømandsbobler.

Efterfølgende er mine noter til Lun & Let. Det betyder, at der kun er angivet det antal masker,
som jeg har brugt til min egen bluse, som er en str. S. Skal du bruge en anden størrelse – så
må du selv i gang med lidt beregninger. Du kan også nemt strikke lange ærmer, hvis du ikke
ønsker korte ærmer.
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FÆRDIGE MÅL:
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MATERIALER:
Garn: Uld, løbelængde 575 mtr/100 g – forbrug ca. 120 g. Jeg har brugt Supersoft.
Pinde: Rundpind 3 & 3,5 mm

Modellen er strikket oppefra og ned. Dette gør, at du nemt kan prøve blusen undervejs og
lave dine egne tilpasninger.
Strikkefasthed: 22 m x 36 p = 10 x 10 cm i glatstrik. Passer strikkefastheden ikke, må der
prøves med finere eller grovere pinde.
FORKORTELSER:

UDTAGNINGER:

m = masker

1 l ud mod venstre = 1 løftet udtagning
mod venstre
Denne laver jeg FØR raglanlinjen.

r = ret
vr = vrang
pm = placér maskemarkør

slm = slå om
1mla = 1 maske vrang løst af

1 l ud mod højre = 1 løftet udtagning mod
højre
Denne laver jeg EFTER raglanlinjen.

INDTAGNINGER:
2 r sm mv = 2 ret sammen mod venstre.
Denne laver jeg FØR maskemarkør i
sidesøm.
2r sm mh = 2 ret sammen mod højre
Denne laver jeg EFTER maskemarkør i
sidesøm.

MØNSTERSTRIK:
Pind 1: 1mla, 1r, slo, træk den løse maske over de 2 masker
Pind 2: ret

Pind 1 bliver forskudt i bærestykket pga. udtagninger. Derfor skal der også laves
forskydning af mønstret ved kanterne nederst på bull og ærmer.

Side 3 af 5

LUN & LET vers. 2 -  unikarina 2012
Udarbejdet af www.unikarina.dk. Denne PDF er kun til privat brug. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
mig via www.unikarina.dk. God fornøjelse…
STRIKNING:
Slå 112 masker op på rundpind 3 mm. Saml runden – placér en maskemarkør, så du ved, hvor
runden starter.
Strik 2 cm rib – 1r, 1vr.
Skift til pind 3,5 mm og del op til for, bag samt ærmer som følgende:
Strik 2r, pm, 38r (for), pm, 2r, pm, 14r (h. ærme), pm, 2r, pm, 38r (bag), pm, 2r, pm, 14r
(v. ærme), pm
De 2 masker imellem maskemarkørerne ved for, ærmer og bag bliver til raglanlinjen.
Strik en omgang ret. Tag herefter ud på hver 2. pind på hver side af raglanlinjerne (Se afsnit
vedr. ind- & udtagninger), mens der strikkes følgende mønsterrapport:
6 omgange glatstrik (obs der tages først ud på den 2. pind i denne rapport)
8 omgange mønsterstrik
4 omgange glatstrik
4 omgange mønsterstrik
4 omgange glatstrik
16 omgange mønsterstrik
4 omgange glatstrik
8 omgange mønsterstrik

Note: Ved at der først tages ud på den 2. pind i de første 6 omgange glatstrik, passer det med at
udtagningerne til raglan foretages i den 2. pind i mønsterstrik (den med ene retmasker).
Ovenstående mønsterrapport kan du selvfølgelig lege med, som du har lyst til.
Prøv bærestykket for at fornemme, om den passer til dig. Eller om der er behov for flere udtagninger.
Strik 2 omgange glatstrik uden udtagninger.

Nu skal der deles til ærmer og bull (for & bag). Ærmemaskerne hviler, mens du strikker bullen.
De 2 masker i raglanlinjerne fordeles til ærmer, for og bag – således at maskefordelingen er
70 m til hvert ærme samt 94 masker til både for- og bagstykke. Der slåes 4 masker i hver
sidesøm – placér en maskemarkør midt i hver sidesøm.

Note: Jeg har lavet indtagninger på ryggen som følgende:
12r, *2r sm, 10* i alt 7 gange, 2r sm, 12r (= 86 m)
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Bullen strikkes i glatstrik. Der laves indtagninger i hver sidesøm på hver side af
maskemarkøren på hver 6. pind i alt 10 gange. Indtagninger laves som beskrevet i afsnittet
om ind- & udtagninger.
Der strikkes et par omgange uden indtagning, før der laves udtagninger i hver sidesøm på
hver side af maskemarkøren på hver 6. pind i alt 10 gange. Udtagninger laves som beskrevet i
afsnittet om ind- & udtagninger.

Note: Prøv blusen for at fornemme om du er på rette spor.
Strik blusen i den ønskede længde – mine sidesømme er 37 cm, før jeg strikkede følgende:
4 omgange mønsterstrik – husk at forskyde mønstret
Der skiftes til pind 3 mm – og strikkes 2 cm rib 1r, 1vr.
Luk løst af.

Ærmer:
Sæt maskerne tilbage på pind – jeg bruger Magic Loop.
Saml 4 masker op i den opslåede kant på bullen (74 m i alt) – placér en maskemarkør ind midt
under ærmet.
Tag ind på hver 4. pind i alt 10 gange (54m)
Strik 4 omgange mønsterstrik – husk at forskyde mønstret

Der skiftes til pind 3 mm – og strikkes 2 cm rib 1r, 1vr.
Luk løst af.

Note: Du kan selv ændre på ærmelængden – prøv dig frem med indtagningerne, så ærmet kommer til at
passe til dig.
Strik det andet ærme.

MONTERING:
Hæft ender.
Vask Lun & Let så maskerne falder på plads – og lad den liggetørre.

Rigtig god strikkelyst…
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