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Sorte blomster. 
 
Str. ca 38. 
 
P. nr. 2 1/2 og p nr 3. 
 

Strikkefasthed i blomstermønster: 10 cm = 29 m.  

 

Garn: tynd totrådet uld. 

 
Bul: 

Slå 288 m op på p nr. 2 1/2. Strik rundt i glat 18 omg. 

Marker omg begyndelse. Skift til p nr.  3. Strik en omg 

vrang (ombukningskant)  skift derefter til mønster 1. 

Skift til lys grå og strik en omg. Strik videre i mønster 2. 

Strik til 53 cm. Slut med en omgang med grå. 

Læg skulderlinjen ret mod ret. Luk af til skulder ved at sammenstrikke og samtidig lukke af 

for 48 m. på hver skulder. De resterende 48 m til hals for lukkes af på sædvanlig vis og de 

48 m til hals bag, hviler til halskanten skal strikkes.  
 

Ærmer: 

Slå 72 op på p nr. 2 1/2. Strik 18 omg ret. 

Skift til p nr 3. Strik en omg. vrang ombukningskant). 

Fortsæt i glat og mønster 1 som på bullen. 

Skift til lys grå og mønster 2 som på bullen. Tag 1 m ud ved omgangens begyndelse på 2. 

omg. På hver 4. omg tages 2 m ud på hver side af omgangens start. Lad første og sidste 

m være udenfor mønstret. Fortsæt til der er taget ud til 143 m. Strik til ærmet måler 51 cm 

målt fra ombukskanten. Få det til at passe med mønsterrapporten og slut med 11 

ensfarvet omg. lys grå. Luk af. 

 
Norsk montering: 
 
Halshul: 

Mål 8 cm ned midt for. Ri en symmetrisk bue op på bullens forstykke. Sy to rækker 

maskinstikning, kort stinglængde, langs kanten af ritråden. Se billedet herunder. Klip langs 

den røde linje og zigzag over kanten. 
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Ærmegab: 

Marker en lodret linje i begge ”sidesømme” med ritråd. Markeringen skal være lidt kortere 

end ærmets halve omkreds. Sy med maskine og tætte ligesting en lodret stikning  1½ 

maskes afstand fra markeringstråden. Sy på tværs forneden. Klip op i ritråden og klip til 

ca. 1. cm fra tværstikningen. Zigzag over de fremkomne klippekanter. 

 
Halskant: 

P. nr 3. Strik fra retsiden 81 m jævnt op langs halshullet på forstykket og strik de hvilende 

m fra ryggen med. Evt. strikkes flere master op, som på 2. omg strikkes sammen, så der i 

alt er 126 m rundt i halskanten. 

På anden omgang skiftes til mønster 1. Strik tre rapporter.  

Derefter en omg vrang med turkis. 

Skift til p. nr 2½ og strik 15 omg. glat. Luk løst af. 

 

Ærmer sys i: Sy en ritråd i en afvigende farve rundt i ærmet 

foroven to omgange ovenover mønstrets slutning. Brug 

denne ritråd som hjælp ved ærmets isyning. Se billedet. 

 Ærmet sys i med madrassting. 

På vrangsiden bukkes de ekstra strikkede omgange ned og 

kastes fast, så opklippet er dækket. 

 

Hæft alle ender. Buk ombuk forneden på bul og ærmer samt halskant om til vrang og sy 

med kastesting. Sy ikke for stramt. 
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diagram 1: 
 

 
 
 
 
 
diagram 2: 
 

 
 
Sørg for at få midten af en blomst til at sidde midt for og midt bag på trøjen. 
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Halshullets form og størrelse på forstykket: 

 
  
 


