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Bluse med flæsekanter
Str: S (M) L (XL) XXL (XXXL).
Overvidde (arb): 80 (90) 96 
(106) 116 (126).
Længde: 52 (54) 56 (58) 60 (62).
Ærmelængde: 40 cm i alle str.
Materialer: ”Alpaca” (100% al-
paka/50 g = 180 meter): 350 
(400) 450 (500) 550 (600) g lime 
2916. Strikkep nr. 3. (Garn fra 
Garnstudio, tlf. 80 01 81 71, 
garnstudio.com).
Strikkefastheder: 24 m x 48 p = 
10 x 10 cm i retstrik.
24 m x 32 p = 10 x 10 cm i rille-
mønster efter dia B.
Udt: Tag 1 m ud ved at slå om, 
inden for de 2 yderste m. Strik 
på næste p omsl dr r (så und-
gås hul).
■ Forstk: Slå 241 (277) 301 
(337) 373 (409) m op. Strik frem 
og tilb og lav flæser (1. p = r-
siden): 1 kantm (strikkes r på 
hver p), 1 vr, ✩dia A (= 9 m), 1 
vr, 1 r, 1 vr✩, gtg ✩-✩ til der er 
11 m tilb, strik så dia A endnu 

én gang, 1 vr, 1 kantm. På alle 
p fra vr-siden strikkes alle 3 m 
imellem dia’s 9 m r (så der er 1 
m ”perlestrik” i midten!). Strik 
frem og tilb med denne indde-
ling, og lav indt i mønstret, som 
vist i dia. Når dia A er strikket 
færdig = 81 (93) 101 (113) 125 
(137) m på p. Forts i r over alle 
m. Når arb måler 13 (14) 15 (16) 
17 (18) cm: Tag 1 m ud i begge 
sider (se ovenfor). Gtg udt efter 
hver 2,5 cm i alt 8 gange = 97 
(109) 117 (129) 141 (153) m. Når 
arb måler 34 (35) 36 (37) 38 (39) 
cm: Luk 3 (5) 7 (9) 11 (13) m i 
begge sider til ærmegab (i beg 
af de næste 2 p). Næste p fra r-
siden: 5 r, dia C (= 4 m med 
indt), strik r til der er 9 m tilb, så 
dia D (= 4 m) og 5 r. På denne 
måde tages 1 m ind i begge 
sider! Forts med disse indt, til 
der er taget 4 (7) 8 (10) 13 (15) 
m ind i begge sider (= 4 (7) 8 
(10) 13 (15) huller over hinan-
den) og 83 (85) 87 (91) 93 (97) 
m tilb. Forts i r over alle m, til 
arb måler 40 (42) 43 (45) 46 (48) 
cm. På næste p fra r-siden luk-
kes de midterste 19 (19) 21 (21) 
23 (23) m til hals, strik p ud. 
Strik hver skulder færdig for 
sig.

Højre skulder: = 32 (33) 33 (35) 
35 (37) m. Strik 1 p r fra vr-si-
den, vend. Forts sådan: 4 r ved 
halsen, så indt efter dia C og 
derefter r p ud. Forts på denne 
måde, til der er taget 8 m ind 
mod halsen (= 8 huller over hin-
anden) og 24 (25) 25 (27) 27 
(29) m tilb på p. Forts i r over 
alle m, til arb måler 52 (54) 56 
(58) 60 (62) cm, luk af.
Venstre skulder: = 32 (33) 33 
(35) 35 (37) m. Start midtfor, og 
sæt garnet til ved halsens side 
(altså fra vr-siden): Strik 1 m op 
i den første m, som blev lukket 
af, og strik denne r sm med 1. 
m på p (så undgås hak i hals-
kanten), strik r p ud. Forts på 
flg. måde (1. p = r-side): Strik 
frem og tilb i r, til der er 8 m tilb, 
strik disse efter dia D + 4 r. 
Forts, til der er 8 huller over 
hinanden ved halsen = 24 (25) 
25 (27) 27 (29) m tilb på skulde-
ren. Strik lige op og afslut som 
på højre skulder.
Ryg: Slå op og strik som forstk. 
Luk til ærmegab som på forstk 
og strik videre, til arb måler 51 
(53) 55 (57) 59 (61) cm. Luk nu 
de midterste 35 (35) 37 (37) 39 
(39) m til nakke. Strik hver skul-
der (= 24 (25) 25 (27) 27 (29)) 

færdig for sig til samme læng-
de som ryg, luk af.
Ærme: Slå 157 (169) 181 (193) 
205 (217) m op (inkl. 1 kantm i 
begge sider). Strik frem og tilb 
og lav flæser som på forstk og 
ryg. Når dia A er strikket færdig 
= 53 (57) 61 (65) 69 (73) m på p. 
Forts med rillemønster efter dia 
B over alle m (1. p = vr-siden) til 
færdigt mål. SAMTIDIG, når 
arb måler 11 (9) 11 (9) 11 (9) cm: 
Tag 1 m ud i begge sider (som 
før). Gtg udt på hver 5. (5.) 4. 
(4.) 3. (3.) p i alt 13 (13) 14 (15) 
16 (17) gange = 79 (83) 89 (95) 
101 (107) m. Når arb måler 32 
(31) 30 (29) 28 (27) cm: Luk til 
ærmekuppel i beg af hver p i 
begge sider: Luk 4 m 1 gang, 2 
m 4 gange og 1 m 3 (5) 6 (8) 9 
(11) gange, videre lukkes der 2 
m i begge sider, til arb måler 39 
cm i alle str. Luk derefter 4 m 1 
gang i begge sider, før de rest 
m lukkes af. Bemærk: Kortere 
ærmelængde under armen i 
store str, da der er bredere 
skuldervidde og længere ær-
mekuppel!
Montering: Sy skuldersømme, 
sy ærmerne i og sy ærme/side-
sømme ud i ét, inden for 1 
kantm.
Design: Drops

= R på r-siden, vr på vr-siden
= R på vr-siden
= Lav omsl mellem 2 m
= Lav dobbelt omsl mellem 2 m, strik på næste p det ene omsl vr og slip det andet (= stort hul)
= 2 r sm
= Tag 1 m løst af, som skulle den strikkes r, strik 1 r og træk løs m over
= Tag 1 m løst af, som skulle den skulle strikkes r, strik 2 r sm og træk løs m over
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Strik eller 
hækl Årets 

sødeste nisse
Vi ved, at mange af vores læsere elsker at lave og pynte op med nisser. 

Derfor opfordrer vi alle jer kreative til at komme med jeres helt eget 
bud på årets sødeste/hyggeligste/sjoveste/frækkeste nisse

Konkurrencekrav:
• Nissen skal være strikket eller hæklet i et af flg. garner fra Coop Danmark: ”Nissegarn”,  
   ”Strømpegarn” eller ”Capri”. Garnerne fås i Kvickly og SuperBrugsen.
• Nissen skal være minimum 20 cm høj.
• Nissen skal være lavet efter din helt egen opskrift, du må altså ikke bruge en andens opskrift.
• Du skal skrive nøjagtigt garnforbrug (farver + mængde) og opskrift ned og sende med nissen.

• Familie Journal forbeholder sig alle rettigheder til vindernisserne. • Familie Journal forbeholder sig ret, men ikke pligt, til at vise 
alle indsendte nisser. • Nissen skal sendes til: Familie Journal, Postboks 420, 0900 Kbh. C. Mærk pakken: Att.: Anne-Marie Øby 
(vigtigt!). På nissen vedhæftes en seddel med navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse. • Vi skal modtage nissen senest 
mandag den 13. september. Hvis du vil have nissen retur, så medsend frimærker svarende til den pris, du betaler for at sende 
nissen til os. Hvis der ikke medsendes returporto, videregives nisserne til velgørende formål. Vinderne findes ved en afstemning 
på vores hjemmeside familiejournal.dk og offentliggøres i Familie Journal i løbet af november, men de får direkte besked inden.

Præmierne er frit valg af alle 

Coop Danmarks garner inden 

for et år for et af flg. beløb:

1. PRÆMIE: 

Garn til en værdi af 5.000 kr. 

(svarer til ca. 350 nøgler).

2. PRÆMIE: 

Garn til en værdi af 3.000 kr. 

(svarer til ca. 200 nøgler).

3. PRÆMIE: 

Garn til en værdi af 2.000 kr. 

(svarer til ca. 140 nøgler).

Alle dia viser 
mønstrene set 
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