
Den Spanske Blonde
- en skøn sweater med den fineste blonde... 

“Dette er ikke en detaljeret opskrift, men blot en anvisning til, hvordan 
du kan strikke Den Spanske Blonde, som jeg kalder sweateren med 

den fine og faktisk temmelig ukomplicerede blonde, som pryder hele 
forstykket.”

Jeg har som udgangspunkt brugt min gratis raglan-opskrift og har strikket top-down i str. XL. Opskriften 
på raglan-sweateren kan du hente på www.garnudsalg.dk under gratis opskrifter. 

Jeg har givet blusen A-facon ved at tage 2 masker ud omkring hver sidesøm (ialt øges med 4 masker) for 
hver 8. pind. Lace-mønstret er et traditionelt spansk mønster, som er sjovt at strikke på rundpind, men et 
helvede at strikke frem og tilbage, for der sker noget på hver eneste pind.

Lidt omkring forbrug & kvaliteter

Hvad angår kvalitet og forbrug, er jeg kun i stand til at give dig nogle rettesnore, men Den Spanske Blonde 
strikkes på pind 4½ og du skal beregne cirka 1200 løbende meter til en lang sweater i XL, hvis du strikker 
med min gratis opskrift på raglan-sweateren.

Du kan f.eks. strikke den i to tråde Blackhill CottonWool, 2 tråde Blackhill SilkWool eller to tråde Blackhill 
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Højlandsuld. Du kan kombinere disse garner på kryds og tværs, ligesom du kan vælge en enkelt tråd Black-
hill Chunky Højlandsuld og for ekstra lækkerhed smide en enkelt tråd Blackhill Superfine Alpaca ved. Jeg 
kunne opregne masser af mulighedern, så find din egen yndlingskombination, som passer til en pind 4½. 

Blonden løber over 36 masker og det er en konstant gentagelse af 2 x 4 pinde mønster. Hver mønsterrap-
port gentages 3 gange, inden man starter på den næste og gentager den 3 gange.

Nedenfor finder du diagrammet på blonden.

Først strikker du ovenstående 4 rækker og gentager dem i alt 3 gange. Så skifter du til mønstret nedenfor:

Også denne mønsterrapport gentager du 3 gange, inden du vender tilbage til mønstret øverst og starter 
forfra.

Mini-guide:

O = slå om
/ = 2r sm
\ = 2dr r sm
– = vrang på retsiden
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