
 



1466 - Lyserød kortærmet bluse med kontrastkanter i Mayflower Cotton 8/4. 
 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Brystvidde cm: 90 (94) 98 (103) 106 (114) 

Længde cm: 50 (52) 53 (56) 60 (64) 

Fv.: 1488, Lyserød, ngl.: 
Fv.: 1402, Hvid, ngl.: 
Fv.: 1443, Sort, ngl.: 
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Pind: -      

Rundpind (40 og 60 cm): 2½ 
3 

     

Strømpepind: 2½ og 3      

Kvalitet: Mayflower Cotton 8/4, 100 % Bomuld, 170 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 26 masker= 10 cm. Lodret: 30 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. 
Der er ligeledes en god ide at lave en strikkeprøve. 
 
Fremgangsmåde. 
For og ryg. 
1: Slå 220(232)244(256)268(284) masker 
op på rundpind nr. 2½ og strik 20 pinde 
rib (1 ret, 1 vrang). 
2: Skift til rundpind nr. 3 og strik 34(36)38 
(40)42(46) cm glat. 
3: Del arbejdet i 2 dele med 110(116)122 
(128)134(142) masker til ryg og 110(116) 
122(128)134(142) masker til for. 
4: Strik nu 20(20)21(23)25(26) cm frem 
og tilbage på ryggen. 
5: Lad de midterste 34(36)38(40)42(44) 
masker hvile på pinden og strik hver 
skulder for sig. 
6: Strik ind til de hvilende masker, vend 
arbejdet, luk 2 masker af mod halsen; 
strik ind til de 2 aflukkede masker, vend 
arbejdet. Her lukkes 1 maske af, luk de 
sidste masker af til skulder. 
7: Strik på samme måde i den anden 
side. 
 
Forstykket fra ærmegabet. 
1: Sæt de 2 midterste masker i hvile, og 
strik hver side for sig. 
2: Strik til 3 masker før de hvilende 2 
masker, strik 2 ret sammen, og 1 ret mod 
halssiden. Indtagningerne foretages 
således på skiftevis hver 2. pind og hver 
4. pind. 
3: Når der er samme antal masker som 
på ryggens skulder, strikkes lige op til  

 
 
forstykket har samme længde som 
ryggen. 
4: Luk af. 
5: Strik den anden side modsat. Her 
strikkes maskerne drejet ret sammen. 
 
Montering og ærmer.  
1: Sy skuldersømmene sammen. 
2: Strik nu masker op rundt i halskanten 
på pind nr. 2½ og med farve 1488. Start 
ved skulderen, strik op ved de aflukkede 
masker i nakken og fortsæt med de hvil-
ende masker; strik op i modsat side af 
nakken, strik op på forstykket i hver pind, 
men spring hver 4. pind over; strik de 2 
hvilende masker, og strik op i modsat 
side. OBS! Der skal være lige mange 
masker i hver side. Bryd garnet. 
3: På hver side af de 2 hvilende masker, 
som strikkes ret på alle omgange tages 2 
ret sammen før, og 2 masker drejet ret 
sammen efter. OBS! Indtagningerne 
foretages kun på hver anden omgang. 
4: Strik rib (1 ret, 1 vrang) med striber. 2 
pinde fv. 1443 (sort), 2 pinde fv. 1402 
(hvid), 2 pinde fv. 1443 (sort), 2 pinde fv. 
1402 (hvid) og 2 pinde fv. 1443 (sort). Luk 
af i rib. 
 
 
 



Ærmer. 
1: Strik 100(102)104(108)112(116) m op 
på strømpepinde nr. 3 med farve 1488 i 
ærmegabet som beskrevet på halsens 
forkant. 
2: Strik 1 maske, strik 2 masker drejet ret 
sammen, strik til der mangler 3 masker af 
omgangen, strik 2 masker ret sammen, 1 
ret. Disse indtagninger foretages på hver 
pind 10(10)10(11)12(12) gange 

 
3: Strik 9(9)10(10)11(11) cm glat fra 
opstrikningskanten, eller ønsket længde 
4: Skift til pinde nr. 2½ og strik striber:  
2 pinde sort (fv. 1443), 2 pinde hvid (fv. 
1402), 2 pinde sort (fv. 1443), 2 pinde 
hvid (fv. 1402), 2 pinde sort (fv. 1443). 
5: Luk af i rib. 
6: Hæft ender. Læg blusen i vand og træk 
den i facon. 

 
 
 
 

 


