
1447 RAGLANBLUSE MED BÆRESTYKKE I MOHAIR 

Størrelser:   S  (M)   L  (XL) 
Overvidde, model: 92 (100) 108 (116) cm 
Længde, model: 60  (62)  64  (66) cm 

Garnforbrug: 
 No.4 Organic Wool+Nettles  5   (5)   6   (7) ngl fv. 811 
 Mohair+Wool   2   (3)   3   (4) ngl fv. 306 
 
Garn:  No.4 Organic Wool + Nettles og Mohair + Wool fra ONIONknit 
 
Pinde:  En 80 cm rundpind nr. 3½ og 4. Et sæt strømpepinde nr. 3½ og 4. 
  En 40 cm rundpind nr. 3½ til halskant 
 
Strikkefasthed 
 No.4 Organic Wool + Nettles:  20 m og 28 p i glat på p nr. 4 = 10 x 10 cm 
 Mohair + Wool:  21 m og 26 p i rib (1 r, 1 vr) på p nr. 4 = 10 x 10 cm  
 
Opnå det gode resultat: Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er vigtigt at overholde 
strikkefastheden for at opnå det gode resultat, samt for at den angivne garnmængde if. opskriften passer. 
 
Blusen er strikket i ét stykke på rundpind.  Bærestykket med raglan-indt er strikket  i rib 1 r, 1 vr. Det lille mønster med 
takker er strikket efter diagram. 
Udt: Tag lænken mellem m op, og strik den dr r.  
 
Ryg og forstykke: 
Slå 160 (176) 192 (208) m op med Mohair + Wool på rundp nr. 3½. Strik rundt i omg i rib 1 r, 1 vr. Efter 11 omg skiftes 
til Fino Wool + Nettles. Strik 1 omg r over alle m, derefter 7 omg rib som før. Skift til rundp nr. 4 og glat. Markér 
sidesømmene, en markering før første m og en markering efter de første 80 (88) 96 (104) m. Strik lige op til arb måler 15 
cm, nu beg udt: 1 r, 1 udt, strik hen til 1 m før sidesømsmarkeringen, 1 udt, 2 r, 1 udt, strik til der mangler 1 m før den 
anden markering, 1 udt, 1 r. Tag ud på denne måde på hver 10. omg til  der er taget ud 6 gange = 92 (100) 108 (116) m 
på hver side. Strik lige op til hele arb måler 38 cm, nu beg mønsteret. Gent de 8 m i rapporten omg rundt = 23 (25) 27 
(29) gange. Efter 4 omg mønster, lukkes til ærmegab, samtidig med at alle m nu strikkes i rib 1 r, 1 vr med Mohair + 
Wool:  
luk 5 m af, strik rib, og luk de sidste 5 m af før mærketråden, luk de første 5 m af efter mærket, strik rib, og luk de sidste 
5 m af. Der er nu 82 (90) 98 (106) m på hver side. Lad arb hvile. 
 
Ærmer: 
Slå 52 (56) 60 (64) m op med Mohair + Wool fordelt på strømpep nr. 3½, og strik rib 1 r, 1 vr rundt i omg. Strik rib som 
på ryg og forstykke. Skift til glat og p nr. 4. Sæt en mærketråd til markering af omg´s beg. Strik lige op til ærmet måler 
15 cm, her beg udt: 1 r, 1 udt, strik rundt til omg´s sidste m, 1 udt, 1 r. Tag 2 m ud på denne måde på hver 12. omg 6 
gange (skiftevis hver 10. og 8. omg i alt 8 gange) skiftevis hver 8.og 6. omg 10 gange(hver 6. omg 12 gange) i alt = 64 
(72) 80 (88) m på omg. Strik lige op til ærmet måler 43 (44) 44 (44) cm, her beg mønsteret. Strik mønster efter 
diagrammet og gent rapporrten omg rundt = 8 (9) 10 (11) gange. Efter 4 omg mønster lukkes til ærmegab, samtidig med 
at alle m nu strikkes i rib 1 r, 1 vr med Mohair + Wool: Luk 5 m af, strik rib omg rundt og luk de sidste 5 m af = 54 (62) 
70 (78) m. Strik et ærme magen til.  
 
Raglan: 
Strik hen over ryggens m, strik herfra hen over det ene ærmes m, hen over forstykkets m og det andet ærmes m, alle 4 
dele begynder med 1 vr-m.  
Næste omg, 1. indt til raglan: 1 vr, 1 r, strik 3 m vr sm, strik hen til der mangler 6 m på ryggen, strik 3 m vr sm, 1 r, 1 
vr, 1 r, fortsæt på ærmet, 1 vr, 1 r, strik 3 m vr sm, strik hen til der mangler 6 m af ærmet, 3 vr sm, 1 r, 1 vr, 1 r, fortsæt 
på forstykket, 1 vr, 1 r, 3 vr sm, strik hen til der mangler 6 m af forstykket, 3 vr sm, 1 r, 1 vr, 1 r, fortsæt på det andet 
ærme, 1 vr, 1 r, 3 vr sm, strik hen til der mangler 6 m på ærmet, 3 vr sm, 1 r, 1 vr, 1 r. Fortsæt i rib over alle m, og tag 
ind på denne måde på hver følgende 6. omg til der er taget ind i alt 5 (5) 5 (6) gange, derefter på hver 4. omg på samme 
måde, til arb er færdigt. Men samtidig når der er taget ind i alt 5 (7) 8 (10) gange, beg halsudskæringen på den følgende 
2. omg: Strik rib og luk de midterste 16 (16) 20 (20) m af på forstykket, strik omg rundt og bryd garnet. Nu strikkes frem 
og tilbage fra halsudskæringen. Samtidig med at raglan-indt fortsætter som beskrevet på hver 4. omg, lukkes til 
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halsudskæring for 3 m i beg af hver p arb ud. Når der er taget ind i alt 10 (12) 13 (15) gange til raglan på ryggen stopper 
indt,, men der fortsættes med at lukke 3 m af i beg af hver p, til der er ca. 42 (42) 46 (46) m tilbage af ryggens m og ca. 
3 (3) 7 (7) m på hvert ærme. 
Halskant: Strik r hen over ryggens m på den lille rundp nr. 3½, strik m op så der er i alt 17 (17) 19 (19) m langs det ene 
ærme, strik 42 (44) 44 (46) m op langs forstykket og 17 (17) 19 (19) m langs det andet ærme = i alt 118 (120) 128 
(130) m. Strik 1 omg vr, derefter 8 cm rib 1 r, 1 vr. Luk løst af i rib.  
Buk halskanten halvt ned på vrsiden og sy til. Sy blusen sammen i ærmegabene.  Læg den færdige bluse mellem fugtige 
stykker og lad det hele ligge til det er tørt. 
 
 

 = 1 r med Mohair + Wool
 = 1 vr med Mohair + Wool
 = 1 r med Wool + Nettles

1 rapport = 8 m
gentag

BÆRESTYKKE I MOHAIR
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