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Veras Bluse 
 
Størrelse: 3-4 år (5-6 år) 7-8 år 
Forbrug: Garnforbrug: 3, (3), 4 nøgler Hobbii Baby Merino fv. 47, 

Samt 2, (3), 3 nøgler Hobbii Kid Silk fv. 08. 
Pinde: Rundpind str. 4 mm + 4,5mm  60 cm.  

samt strømpepind 4mm + 4,5 mm 
Strikkefasthed: 20 masker på 10 cm 
 
Blusen strikkes nedefra. Ærmer og krop samles og bærestyket strikkes til sidst.  
 
Køb garn til opskriften her: 
http://shop.hobbii.dk/veras-bluse  
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Krop 
Slå 132 (140) 148 masker op på rundpind 4 mm og strik rib *1ret, 1vrang*. Gentag *-* til 
arbejdet måler 3 cm.  
Strik en omgang ret. Skift til pind 4,5 mm. 
 
Begynd på mønster.  
LÆS RESTEN AF OPSKRIFTEN FØR DU BEGYNDER PÅ MØNSTERSTRIK!  
Sæt en markør ved omgangens start og igen efter 66 (70) 74 masker. Mønsteret strikkes 
over den ene halvdel af kroppen (forstykket) over 62 (68) 68 masker. På første omgang 
strikkes således: 2 (1) 3 ret *to masker ret sammen, slå om, 4 masker ret*. strik fra * til * 10 
(11) 11 gange og strik til sidst to masker ret sammen, slå om, slut pinden med 2 (1) 3 
retmaske(r). 
 
Strik herefter tre omgange ret. På 5. omgang forskydes mønsteret så rækken nu strikkes 
således fra mærke: strik 5 (4) 6 ret, *to ret sammen, slå om, strik 4 masker ret*. Gentag fra * 
til * 9 (10) 10 gange, slut med to ret sammen, slå om, slut pinden med 5 (4) 6 masker ret, 
strik tre omgange ret. 
 
Disse 8 rækker gentages til arbejdet måler 28 (31) 34 cm. På sidste omgang lukkes 4 
masker af, på hver side af markørerne, i alt 8 masker ved hvert ærmegab. Sæt ærmerne 
ind på pind, så det passer med de 8 aflukkede masker ved hvert ærmegab. 
 

Ærmer  
Slå 40 (44) 48 masker op på strømpepind 4 mm og rib *1ret, 1vrang*. Gentag *-* til arbejdet 
måler 3 cm. 

Sæt et mærke ved omgangens start.  Strik en omgang ret og skift til p. 4,5 mm. Fortsæt i 
glatstrik.  

Når arbejdet måler 5 cm tages der ud ved at strikke til en maske før mærke, slå om, strik 1 
ret, slå om. Fortsæt udtagningerne for hver 5. cm. I alt 5 (6) 6 udtagninger (50 (56) 60 
masker i alt).  

Strik til arbejdet måler 27cm (30cm) 33cm.  

På sidste omgang lukkes de 8 midterste masker, som senere skal passe sammen med de 
aflukkede masker på kroppen. 

Læg ærmet til side, og strik et magen til. 
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Bærestykke 

Sæt ærmerne ind ved ærmegabene på blusen. 

Sæt en markør ved hver samling mellem forstykke og ærme, ærme og bagstykke, bagstykke 
og ærme, ærme og forstykke = 4 mærker. 

Strik 1 omgang ret, for at ærmerne ’sidder fast’. 

 

Raglan indtagninger 

Tag ind til raglan således: *strik til 2 masker før markør, 2 ret sammen, 2 masker drejet ret 
sammen*. Gentag fra * til * omgangen ud = 8 masker ind. 

Strik 1 omgang ret. 

Gentag denne indtagning ved hver markør på hver 2. omgang. Fortsæt samtidig med 
mønsterstrik på forstykket.  

Tag ind til der er 88 (92) 92 m tilbage. 

Skift til strømpepind 4 mm og strik 1 omgang ret og 3 cm rib *1r, 1vr*. 

Luk løst af.  

Hæft ender. 
 
Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til info@lile.dk 
 
Rigtig god fornøjelse 
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