
FREMGANGSMÅDE

Strikkes på rundpind 7 og 8: Af begge str. 40cm (el. strømpepinde) og 80cm. Tip: Har man ikke 40cm el. 
strømpepinde, kan 80cm rundpind bruges ved at man under strikningen hele tiden trækker wiren ud, lige 
efter højre side af pinden mellem 2 masker.

Strikkefasthed på pind 8: Glatstrik af begge garner sammen: 13 masker i bredden og 16 pinde i højden.
Generelt: Bemærk at pindstr. er vejledende. Har man for mange masker på 10cm, anvendes tykkere pinde, 
har man færre masker på 10cm anvendes tyndere pind.

Udtagning ved rundt bærestykke: Tag ud ved at stikke venstre pind ned under tværlænken forfra og strik 
masken drejet ret. Ved at strikke masken drejet ret, undgår man store huller under udtagningen. Tip: om-
gangen inden udtagning kan strikkes en anelse løsere, for at undgå at udtagningen skal stramme.

Indtagning under ærmer: Strik til der er 3 masker tilbage før markering, strik 2m ret sammen, strik 2m, tag 
1m løst af pinden som ret, 1m ret og løft den løse m over den strikkede m.

Arbejdets forløb.
Halskant i rib:
Slå 54 (58) 62 (66)m op på pind 7 med tråd af begge garner. Strik 1. omg. ret. Herefter strikkes rib i 1 ret/1 
vrang. Fortsæt til ribben måler 7 cm. Sæt markering for omgangens start, som er midt bag. Der måles her-
fra.

Bærestykke: 
Der skiftes til pind 8 og fortsættes nu i glatstrik i 2 omg. herefter tages der ud til bærestykke (der skal tag-
es ud i alt 3 gange for at opnå det runde bærestykke).

STRIKKET BLUSE I STR. S-XL

STRIKKET BLUSE MED RUNDT BÆRESTYKKE
Blusen er strikket oppefra og ned.

DET SKAL DU BRUGE
100% Fin baby uldgarn fv. lys støvet blå
Bella Color Kid Mohair fv. rosa
Rundpind 8 mm 40 cm & 80 cm
Rundpind 7 mm 40 cm
(Alternativt strømpepinde nr. 7)

Str. S (M) L (XL) 
Garnforbrug: 3 (3) 4 (5) af hver kvalitet
Færdig bredde: 44 (48) 52 (56) cm
Længde fra start: 54 (56) 58 (60) cm
Ærmelængde: 40 (38) 38 (37) cm
Ønskes blusen eller ærmerne længere, skal der 
bruges et ekstra ngl. garn af hver kvalitet.

7 & 8

Strikket bluse
                         STR. S-XL



FREMGANGSMÅDE FORTSAT

1. Udtagning: *1 ret, 1 udt. (se vejl.) 1 ret, 1 udt. 2 ret*. Gentag fra * til * i alt 14 (14) 15 (16) gange og tilpas 
antal m til i alt 82 (88) 92 (98) m. Fortsæt med arbejdet i glatstrik til det måler 9cm. Sidste omg. strikkes 
evt. lidt løsere.

2. Udtagning: samme udtagning som ovenstående fra * til * 21 (22) 23 (24) og tilpas antal m til i alt 124 
(132) 138 (146) m. strik til arbejdet måler 17cm. Strik evt. sidste omgang lidt løsere.

3. Udtagning: *2 ret, 1 udt. 1 ret, 1 udt. 2 ret*. Gentag fra * til * 25 (26) 28 (29) gange og tilpas antal m til i 
alt 174 (184) 196 (204) m.

Fortsæt rundt i glatstrik til arbejdet måler 19cm fra markering midt bag. 

Bærestykket deles nu til bag/forstykke og ærmer på følgende måde: Strik de første 26 (28) 30 (32)m (som 
er halvt bagstykke), sæt de næste 35 (36) 38 (38) m over på en maskewire/tråd el. maskesamler til ærme, 
slå 5 (6) 7 (8) m op på pinden som er højre side under ærmet, strik de næste 52 (56) 60 (64) m (forstykke), 
sæt de næste 35 (36) 38 (38) m over på maskewire til ærme, slå 5 (6) 7 (8) m op på pinden som er venstre 
side under ærmet og strik de sidste 26 (28) 30 (32) m (anden del af ryggen). 

Nu strikkes ryg/ forstykke færdig og bagefter ærmerne ét ad gangen. Videre arbejde måles herfra.

Ryg og forstykke:
Der er nu 114 (124) 134 (144) m, fortsæt i glatstrik til arbejdet måler 25 (25) 26 (26) cm, skift til pind 7 og 
strik rib 1 ret/1 vrang i 5cm. Luk løst af, ret over ret og vrang over vrang. Pas på at aflukningskanten ikke 
strammes. Skift evt. til pind 8.

Ærme:
Sæt de 35 (36) 38 (38) m fra maskewiren over på rundpind 8 40cm/strømpepinde og strik 1 maske imel-
lem hver af de 5 (6) 7 (8) m, som blev slået op i alt 6 (7) 8 (9) stk. til 41 (43) 46 (47) m (overgangen bliver 
pænest, hvis man strikker op mellem maskerne i stedet for i maskerne, derfor 1 m mere end opslået). 
Sæt markering i midten af de nye masker under ærmet. Denne markering følger arbejdet med ned for at 
lette indtagningen. Når ærmet måler 5cm, tages der 2m ind første gang. Se indtagning. Tag ind for hver 8 
p i alt 5 gange og tilpas til i alt 30 (32) 36 (36) m. Strik videre til arb. måler 36 (34) 34 (33) cm. Skift til pind 
7 og strik rib 1 ret/1 vrang i 4cm. Luk af ret over ret og vrang over vrang uden at stramme aflukningen. 
Ærmet måler nu 40 (38) 38 (37) cm. Strik det andet ærme på samme måde. 
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