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Materialer

Størrelse

5 (5) 6 nøgler Malaga, Hobbii farve 28

S (M, L)

1 nøgle Mohair Delight, Hobbii farve 31
1 nøgle Mohair Delight, Hobbii farve 34
1 nøgle Mohair Delight, Hobbii farve 24
OBS!!! Disse nøgler i Mohair Delight skal
laves om til små nøgler med to tråde.
Rundpind 4.5 og 5.0 mm 80 cm
Rundpind 4.5 og 5.0 mm 40 cm

Strikkefasthed
17 masker og 24 pinde på 10 cm på pind 5.0
mm i glatstrik.

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/jensine-julebluse

Mål
Bredde ca.: 46 (48) 50 cm
Længde ca.: 55 (57) 59 cm

Opskriftsinformation
Blusen strikkes nedefra og arbejdet
samles ved bærestykket til raglan. Da
mønsteret slutter ved første
ærmegabsindtagning kan
raglanindtagningerne med fordel strikkes
på rundpind og i glatstrik på alle pinde
Mønsteret på forstykket strikkes med
teknikken gobelinstrik.

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiijensine

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk.
Rigtig god fornøjelse!
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Opskrift
Ryg
Slå 78 (82) 86 masker op med Malaga på rundpind 4.5 mm og strik rib *1 ret, 1 vrang* til
arbejdet måler 4 cm.
Skift til pind 5 mm og strik glatstrik til arbejdet måler 36 (37, 38) cm.
Ærmegab: Luk 4 masker af i hver side = 70 (74, 78) masker.
Lad arbejdet hvile og strik forstykket.
Forstykke
Slå 78 (82) 86 masker op med Malaga på rundpind 4.5 mm og strik rib *1 ret, 1 vrang* til
arbejdet måler 4 cm. Tag på den sidste pind 1 maske ud = 79 (83, 87) masker.
Sæt en markør omkring den midterste maske.
Skift til rundpind 5.0 mm.
Strik 8 cm glatstrik, før der strikkes efter diagram.
Der strikkes med 1 nøgle Malaga, 1 nøgle mønsterfarve/2 tråde, 1 nøgle Malaga. Sno
trådene om hinanden ved farveskift.
Strik gobelinstrik efter diagrammet. Tæl ud, så motivet sidder midt på forstykket.
Strik til arbejdet måler 36 (37, 38) cm.
Ærmegab: Luk 4 masker af i hver side = 71 (75, 79) masker.
Lad arbejdet hvile og strik begge ærmer.
Ærme
Slå 42 (44, 48) masker op med 1 tråd Malaga på rundpind 4.5 mm / 40 cm og strik rib *1 ret,
1 vrang* til arbejdet måler 4 cm.
Skift til pind 5.0 mm og strik glatstrik, idet der tages ud i hver side af arbejdet på retten.
Udtagning: Strik 1 ret, strik lænken op drejet ret, strik til der er 1 maske tilbage, strik lænken
op og strik den drejet ret.
Gentag denne udtagning på hver 10. (8., 8.) pind til der er 58 (62, 68) masker på pinden.
Strik lige op til ærmet måler 48 cm.

Luk 4 masker af i hver side = 50 (54, 60) masker.
Strik et ærme magen til.
Bærestykke
Saml blusen på rundpind 5.0: ærme, forstykke, ærme, ryg = 241 (257, 277) masker.
Sæt en markør mellem hver samling af ryg, forstykke og ærmer = 4 markører.
Fortsæt rundt i glatstrik.
Strik 2 omgange ret for at sætte de 4 dele sammen.
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Begynd raglanindtagninger: 1 ret, 2 masker ret sammen, *strik til der er 3 masker tilbage før
markøren, strik 2 masker drejet ret sammen, 2 ret, 2 masker ret sammen*, gentag fra * til *
endnu 2 gange, strik til der er 3 masker tilbage på omgangen, 2 masker drejet ret sammen,
1 ret = 8 masker ind = 233 (249, 269) masker.
Gentag indtagningen på hver anden pind til der er 89 (89, 97) masker tilbage.
På næste pind (vrangen) tages der 1 maske ind = 88 (88, 96) masker.
Venderækker
Der vendes over nakken:
1. omgang: strik ret frem til 1 maske før forreste raglan på venstre ærme, vend med german
short rows.

2. omgang: strik vrang til 1 masker før forreste raglan på højre ærme, vend med german
short rows.

3. omgang: strik ret frem til 1 maske efter bageste raglan på venstre ærme, vend med
german short rows.
4. omgang: strik vrang til 1 maske efter bageste raglan på højre ærme, vend med german
short rows.

5. omgang: strik ret frem til 1 maske før bageste raglan på venstre ærme, vend med
german short rows.

6. omgang: strik vrang til 1 maske før bageste raglan på højre ærme, vend med german
short rows.
Halskant
Skift til pind 4.5 mm og strik rib *1 ret, 1 vrang*, til halskanten måler 4 cm.
Luk løst af.
Montering
Sy sammen under ærmerne.
Sy ærme- og sidesømmene sammen.
Halskant
Skift til pind 4.5 og strik rib *1 ret, 1 vrang*, til kanten måler 4 cm.
Luk løst af.
Juletræsroset
Slå 8 masker op med mønsterfarve 24 på rundpind 4.5
1. omgang: * 1 ret, slå om* gentag omgangen ud

2. omgang: * 1 ret, strik omslag drejet ret* gentag omgagen ud
3. omgang; * 2 ret, slå om* gentag omgangen ud
4. omgang: * 2 ret strik omslag drejet ret* gentag omgangen ud
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Fortsæt på denne måde til der er 6 masker mellem hvert omslag = 56 masker.
Luk af.
Hæft ender og træk en tråd gennem aflukningskanten og stram til. Sy knappen fast gennem
rosetten og blusen så den sidder i toppen af træet.
Alternativt kan der sættes en pompon i toppen.
Montering
Sy sammen under ærmerne.
Sy ærme- og sidesømmene sammen.
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