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Materialer

Størrelse

2 (2) 3 (3) 4 nøgler Twister Solid fv 118
4 (4) 5 (5) 6 nøgler Diablo Glitter 16

S (M) L (XL) XXL

Rundpind 80 cm, 3,5 og 5 mm
Maskemarkører
Maskeholder med wire, 2 stk

Garnkvalitet
 wister Solid, Hobbii
T
55% Cotton, 45 Acrylic/ 100 g = 400 meter
Diablo Glitter, Hobbii
37% Acrylic, 31% Polyamide, 28% mohair,
4% Polyester/ 25 g = 205 meter

Strikkefasthed
18 masker og 24 omgange på 10 cm
med 2 tråde på pind 5 mm i glatstrik

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/nadia-bluse

Mål
Bredde: 46 (48) 51 (54) 57 cm
Længde: 56 (58) 60 (61) 62 cm

Opskriftsinformation
Blusen strikkes i 1 tråd Diablo Glitter og
1 tråd Twister = 2 tråde.
Blusen strikkes oppefra og ned. Der strikkes
vendepinde i halsudskæringen for en bedre
pasform.
Blusen har raglanærmer på bærestykket.
Arbejdet deles og krop og ærmer strikkes
færdig for sig.
Hvor der kun er oplyst ét tal gælder det alle
størrelser.

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiinadia

Teknikvideoer
German Short Rows https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8
Magic Loop https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIlfMHMg&t

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk.
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse!
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Opskrift
Rillekant
Slå 112 masker op med 1 tråd af hver kvalitet på rundpind 3,5 mm til alle størrelser og strik
rundt.
Strik 1 omgang vrang.
Marker raglanudtagningerne
Sæt en markør omkring de masker der skal danne raglansømmene, således:
Sæt en markør omkring den 1. maske, tæl herefter 14 (14) 12 (12) 10 masker, sæt en
markør omkring den næste maske, tæl 40 (40) 42 (42) 44 masker, sæt en markør omkring
den næste maske, tæl 14 (14) 12 (12) 10 masker, sæt en markør omkring den næste
maske, tæl 40 (40) 42 (42) 44 masker til den 1. markør.
Der er nu 14 (14) 12 (12) 10 masker til ærmer og 40 (40) 42 (42) 44 masker til hhv ryg og
forstykke samt 4 markerede masker.
Omgangens begyndelse er mellem ryg og venstre ærme.
Bærestykke
Skift til rundpind 5 mm.
Halsudskæringen formes med vendepinde.
Sæt en markør midt på forstykket.
Strik med German Short Rows, og udtagninger til raglan, således:
1. pind, retten: Strik ret til der er 14 masker tilbage før markøren på midt på forstykket,
vend med en vendemaske,
2. pind, vrangen: Strik vrang til der er 14 masker tilbage før markøren på forstykket,
vend med en vendemaske,
3. pind, retten: *Strik ret til markøren i raglansømmen, 1 maske ud, 1 ret, 1 maske ud*,
gentag fra * til * i alle 4 sømme, strik til der 10 masker tilbage før markøren på midt på
forstykket, vend med en vendemaske = 8 masker ud,
NB Vendemasken strikkes som én maske.
4. pind, vrangen: Strik vrang til der er 10 masker tilbage før markøren på forstykket,
vend med en vendemaske,
5. pind, retten: *Strik ret til markøren i raglansømmen, 1 maske ud, 1 ret, 1 maske ud*,
gentag fra * til * i alle 4 sømme, strik til der 6 masker tilbage før markøren på midt på
forstykket, vend med en vendemaske,
6. pind, vrangen: Strik vrang til der er 6 masker tilbage før markøren på forstykket,
vend med en vendemaske.
7. pind/omgang, retten: Strik glatstrik rundt over alle masker, med udtagninger i
raglansømmene.
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NB Efter et par omgange kan der ses 1 maske mellem udtagningerne i hver søm. Flyt evt
markørerne efterhånden.
Fortsæt i glatstrik og med udtagninger på hver 2. omgang til der er 50 (52) 54 (58) 60
masker på ærmet og 76 (78) 84 (88) 94 masker på hhv ryg og forstykke plus 4 markerede
masker. Slut ved omgangens begyndelse og 1 omgang uden udtagninger = 256 (264) 280
(296) 312 masker i alt på omgangen.
NB Ønskes blusen større kan der tages ud flere gange. Husk evt. ekstra garn.
Her deles arbejdet til ærmer og krop.
Ærme-maskerne og de markerede masker sættes i hvil på maskeholdere = 52 (54) 56 (60)
62 masker og der strikkes krop over resten af maskerne, således:
Sæt ærme-maskerne i hvil, slå 8 masker op med strikkeopslag, strik forstykket, sæt ærmemaskerne i hvil, slå 8 masker op med strikkeopslag, strik ryggen.
Krop
Strik rundt i glatstrik over ryg og forstykke = 168 (172) 184 (192) 204 masker.
Strik til arbejdet måler ca 40 cm fra ærmegab.
Rillekant
Skift til rundpind 3,5 mm.
Strik 1 omgeng vrang.
Luk løst af.

Ærmer
Sæt maskerne fra det ene ærme på rundpinden og strik 8 masker op i ærmegabet = 60 (62)
64 (66) 70 masker.
Strik glatstrik rundt med Magic Loop. Sæt en markør midt under ærmet.
Strik 4 omgange.
Indtagnings-omgang: Strik til 3 masker før markøren, strik 2 ret sammen, 2 ret, 2 drejet ret
sammen, strik omgangen færdig.
Tag ind på hver 8. omgang til der er 44 (46) 48 (50) 52 masker.
Strik lige op til ærmet måler ca 47 cm fra ærmegab.
Tag på næste omgang 6 masker jævnt ind.
Rillekant
Skift til pind 3,5 mm.
Strik 1 omgang vrang.
Luk løst af.
Strik det andet ærme magen til.
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