


1615 - Lys blå bomuldsbluse i Mayflower Cotton 8/4.

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Brystvidde cm: 90 (100) 110 (120) 130 (140)
Længde cm: 62 (63) 64 (65) 66 (67)
Fv. 1479, Lysblå, ngl.: 9 (10) 10 (11) 12 (13)
Pind: 2 ½ og 3
Rundpind (40 cm): 2½
Kvalitet: Mayflower Cotton 8/4. 100 % Bomuld, 170 m pr. 50 gram.
Strikkefasthed: Vandret: 26 masker = 10 cm. Lodret: 22 pinde = 10 cm. I mønster.

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, ligesom det er en god ide at lave 
en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon.

Fremgangsmåde:
Blusen er strikket i mønster med ribkanter.

Mønster. (Delbart med 6 + 9 masker).
Pind 1: 
2 ret, *5 masker vrang løs af med tråden foran arbejdet, 1 ret*. Gentag fra * til * slut med 5 masker vrang løs af med 
tråden foran arbejdet, 2 ret.
Pind 2: vrang.
Pind 3: 2 ret, *2 ret, fang lænken (dvs. Sæt højrepinden ind under lænken og strik den næste maske ret, så den nye 
maske trækkes ud under lænken) 3 ret*. Gentag fra * til * slut med 1 ret.
Pind 4: vrang.
Pind 5: 1 ret, 3 masker vrang løs af med tråden foran arbejdet, *1ret, 5 masker vrang løs af med tråden foran arbejdet*. 
Gentag fra * til * slut med 3 masker vrang løs af med tråden foran arbejdet, 1 ret.
Pind 6: vrang.
Pind 7: 1 ret, fang lænken (beskrevet i pind 3), *5 ret, fang lænken* gentag fra * til * slut med 3 ret, fang lænken, 1 ret.
Pind 8: vrang.
Disse 8 pinde danner mønster.

Ryg.
1: Slå 122(134)146(158)170(182) masker op på pind nr. 
2 ½, strik 3 cm rib (1ret, 1 vrang) tag på sidste pind 1 
maske ud. Gælder alle størrelser.
2: Skift til pind nr. 3 og strik mønster til hele arbejdet 
måler 44(45)46(47)48(49) cm.
3: Luk 9 masker af i hver side til ærmegab. Gælder alle 
størrelser.
4: Strik til ærmegabet måler 18(19)20(21)22(23) cm, luk 
til hals for de midterste 41(45)49(53)57(61) masker, 
strik hver side færdig for sig.
5: Luk mod halssiden for 2x2 masker og 2x1 maske 
(gælder alle størrelser) husk mønsteret. Luk af til 
skulder for de resterende masker.

For.
1:Strikkes som ryggen til ærmegabet måler 15(16)17 
(18)19(20) cm. 
2: Luk for de midterste 35(39)43(47)51(55) masker, 
strik hver side færdig for sig. Luk mod halssiden for 3x2 
masker og 3x1 maske. Gælder alle størrelser.
3: Når ærmegabet har samme længde som ryggen 
lukkes de resterende masker af til skulder.

Ærmer.
1: Slå 68(72)76(80)84(88) masker op på pind nr. 2 ½ og 
strik 3 cm rib (1 ret, 1 vrang), tag på sidste pind 1 
maske ud. Gælder alle størrelser.
2: Skift til pind nr. 3 og strik mønster som tælles ud fra 
midten, så det bliver ens i begge sider.
3: Strik lige op til arbejdet måler 21 cm (gælder alle 
størrelser), herefter tages 1 maske ud i hver side på 
hver 6. pind til der er 99(103)107(111)115(119) masker 
på pinden.

4: Når hele arbejdet måler 54(55)56(57)58(59) cm eller 
ønsket længde lukkes af.

Montering.
1: Sy skulder- og sidesømme; ærmesømmene sys til 
der mangler 3 cm øverst på ærmet, de sidste cm sys til 
ærmegabet.
2: Sy ærmerne i.
3: Strik på 40 cm rundpind nr. 2 ½ masker op i halsen: 
55(55)59(59)63(63) til ryggen og 69(69)73(73)77(77) 
masker foran.
4: Start med strikkes ved skuldersøm og strik herefter 
ryg osv. strik 3 ret (gælder alle størrelser), strik 
21(21)23(23)25(25) rib (1 ret, 1 vrang), start og slut 
med vrang, strik 7 ret (gælder alle størrelser), 
21(21)23(23)25(25) masker rib, 7 ret (gælder alle 
størrelser) 27(27)29(29)31(31) rib, start og slut med 
vrang, strik 7 ret (gælder alle størrelser), strik 
27(27)29(29)31(31) rib, start og slut med vrang, de 
sidste 4 masker på omgangen strikkes ret. OBS! De 7 
retmasker sidder midt for og midt bag og midt over 
skuldrene.
5: Fortsæt med at strikke som maskerne viser, men på 
hver 4. omgang tage ind i retmaskerne således: strik 2 
ret, løft 1 maske løs af, strik 2 masker ret sammen og 
løft den løse maske over, strik 2 ret.
6: Næste gang der strikkes indtagninger er det 1 ret før 
og efter indtagningerne og sidste gang går omgangen 
op med rib hele vejen rundt.
7: Strik 4 omgange rib, luk af i rib; kanten må ikke 
stramme eller flane.
8: Hæft ender. Læg blusen i vand og træk den i facon.
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