
 



1399 - Rosa knude bluse i Mayflower Cotton 8/4. 
  

Str.: S/M (L/XL) XXL/XXXL 
Brystvidde cm: 130 (140) 150 
Længde cm: 60 (68) 78 
Fv. 1489, Rosa, ngl.: 
Fv. 1401, Råhvid, ngl.: 
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Pind: 3   
Rundpind: -   
Strømpepind:  3   
Kvalitet: Mayflower Cotton 8/4. 100 % Bomuld. Ca. 170 m pr. 50 gram. 
Strikkefasthed: I retstrik. Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 40 pinde = 10 cm 

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er 
det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem, inden strikkearbejdet påbegyndes. 
 
Fremgangsmåde: 
Modellen strikkes fra sidesøm til sidesøm. Selve blusen er strikket i ret, og ærmerne i rib (1 ret, 1 vrang). 
Blusen er i størrelserne  S/M, (L/XL) og XXL/XXXL. 
 
Ryg. 
1: Slå 140(160)170 masker op på pind nr. 3. 
2: Strik 260(280)310 pinde frem og tilbage. 
3: Luk af.  
 
For.  
1: Strikkes som ryggen, men her strikkes 
320(340)370 pinde.  
2: Luk af. 
 
Ærmer. 
1: Slå 45(49)53 masker op på pind nr. 3. Strik rib,  
    (1 ret, 1 vrang). 
2: Strik 16(12)8 pinde, herefter tages 1 maske ud i  
    hver side på hver 6. pind til der er 89(95)105  
    masker. 
3: De udtagne masker strikkes efterhånden med i  
    ribmønstret. 
4: Strik til der er 144(150)156) pinde og luk løst af  
    i rib. 
 
Montering. 
1: Vrid forstykket. 
2: Saml 50(58)66 masker op til skulderborten på 
ryggen og forstykket. Start ved ærmegabet. (Der  
samles op i hver anden pind = knudekanten). 
Brug en strømpepind til opsamling af masker. 
3: Slå 6 masker op med det råhvide garn, og strik 
frem og tilbage i ret over skulderen således: 
 

 
4: Start ved ærmegabet. 
      Retsiden: Løft 1 maske løs af med tråden bag  
                        arbejdet, strik 4 ret, strik 2 masker  
                        drejet ret sammen (1 råhvid maske  
                        og 1 maske fra ryggen). Vend. 
      Vrangsiden: 1 maske løs af med tråden foran  
                            arbejdet, 4 ret, 2 vrang sammen  
                           (1 råhvid maske og 1 maske fra  
                             forstykket). Vend. 
5: Disse 2 pinde fortsættes til de opsamlede 
masker er brugt op. Luk af. 
6: Strik den anden skulder på samme måde. 
7: Sy ærmerne i, begynd ved skulderen (midt på 
ærmet) og sy nedefter. 
8: Sy side og ærmesømmene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


