
 
 
1507 BLUSE MED RUNDT BÆRESTYKKE 
 
Størrelser:   S  (M)   L  (XL) 
Overvidde, model: 88  (94) 108 (116) cm 
Længde, model: 60  (62)  64  (66) cm 
Garnforbrug:   6   (7)   8   (9) ngl. fv.1001 råhvid 
   1   (1)   1   (1) ngl. fv.1011 grøn douce 
   1   (1)   1   (1) ngl. fv.1015 sand 
 
Garn:  Nettle Sock Yarn fra ONIONknit 
 
Pinde:  En 80, 60 og 40 cm lang rundp nr. 2½. Et sæt strømpep nr. 2½. 
 
Strikkefasthed:  28 m og 40 p i glat på p nr. 2½ = 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. 
 
1 udtagning = 1 udt: Tag lænken mellem m op og strik den dr r. 
Mønsterstrikning: For at undgå lange tråde på vrangen, lægges den tråd der skal følge med på vrangen hen over 
den tråd der strikkes med efter ca. hver 3. – 4. m. Dette sted forskydes på den følgende omgang, da trådene ellers vil 
være synlige på retten. 
Farvedominans: Når der strikkes med 2 farver, vil den tråd man tager op under den anden tråd, hele tiden blive den 
mest dominerende på retten. Den tråd man tager op over den anden tråd vil blive mindst dominerende. 
For at opnå et jævnt mønster er det vigtigt at tage den samme tråd op under eller op over den anden tråd hver gang. 
Hvis du lægger begge tråde over venstre pegefinger når du strikker mønster, er det den tråd der ligger nærmest dig 
selv der bliver dominans. 
Mønster: Mønsterrapporten gent omg rundt, samtidig med mønsteret tages ind.  
 
Ryg og forstykke: 
Slå 252 (264) 300 (324) m op med bundfarven på den lange rundp nr. 2½ og strik rundt i omg i rib 3 r, 3 vr. Strik 5 
cm rib. Skift til glat. Markér arb til sidesømme, sæt en mærketråd før første m og en mærketråd efter de første 126 
(132) 150 (162) m, lad disse mærketråde følge med op. Når arb måler 8 cm strikkes indt. Tag 1 m ind på hver side af 
de to mærketråde på hver 8. omg således: * 1 r, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, strik hen til 3 m før 
sidemarkeringen, 2 r sm, 1 r *, gent fra * til * = 4 indt. Tag ind på hver 8. omg til der er taget ind 5 gange. Strik 36 
omg lige op, derefter beg udt: * 1 r, 1 udt, strik hen til 1 m før sidemarkeringen, 1 udt, 1 r *, gent fra * til * = 4 udt. 
Tag ud på hver 6. omg i alt 5 gange = igen 126 (132) 150 (162) m på hver side. 
Strik lige op til arb måler 36 cm. Luk til ærmegab på næste omg: Luk 6 (6) 7 (8) m af, strik hen til 6 (6) 7 (8) m før 
den anden mærketråd, luk 12 (12) 14 (16) m af, strik omg rundt og luk de sidste 6 (6) 7 (8) m af = 114 (120) 136 
(146) m på hver side. Lad arb hvile. 
 
Ærmer: 
Slå 60 (66) 72 (72) m op med bundfarven fordelt på strømpep nr. 2½. Strik 10 cm rib 3 r, 3 vr. Skift til glat, idet der 
tages 1 m ud før første m på første p, ved at tage lænken mellem m op og strikke den dr r. Strik denne m vr på alle 
omg og tag 1 m ud på hver side af vr-m på hver 10. (10.) 8. (6.) omg i alt 13 (13) 14 (19) gange = 86 (92) 100 
(110) m + 1 vr- m på omg.  
Strik lige op til ærmet måler 46 cm eller ønsket længde. Luk til ærmegab på næste omg: Luk vr-m og de følgende 6 
(6) 7 (8) m af, strik omg rundt og luk de sidste 6 (6) 7 (8) m af = 74 (80) 86 (94) m. Lad ærmet hvile og strik et 
ærme magen til. 
 
Bærestykke: 
Strik delene over på den lange rundp nr. 2½ med bundfarven i denne rækkefølge: ryg, det ene ærme, forstykke og 
det andet ærme = i alt 376 (400) 444 (480) m. Tag 40 (40) 48 (48) m ind på næste omg: 
1. indt: * 7 (8) 7 (8) r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt, slut med 16 (0) 12 (0) r = 336 (360) 396 (432) m. Strik 
endnu 0 (4) 8 (12) omg lige op. 
Fortsæt i mønster efter diagrammet, samtidig med at der tages ind imellem borterne som vist i diagrammet. Når der 
er for få m til den lange rundp, skiftes til en kortere rundp. 
2. indt: * 10 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 308 (330) 363 (396) m. 
3. indt: * 9 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 280 (300) 330 (360) m. 
4. indt: * 8 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 252 (270) 297 (324) m. 
5. indt: * 7 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 224 (240) 264 (288) m. 
6. indt: * 6 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 196 (210) 231 (252) m. 
7. indt: * 5 r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt = 168 (180) 198 (216) m. 
8. indt: * 10 (9) 9 (8) r, 2 r sm *, gent fra * til * omg rundt, slut med 0 (4) 0 (6) r = 154 (164) 180 (195) m.  
 Halskant: Når diagrammet er færdigt strikkes 6 cm rib 3 r, 3 vr, idet der tages endnu 4 (2) 6 (9) m ind = 150 (162) 
174 (186) m. Luk løst af i rib. Buk halskanten halvt ned på vrangen og sy til. 
Sy blusens ærmegab sammen.  
Læg den færdige bluse mellem fugtige stykker. 
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1 rapport = 12 m
gentag

8. indt

7. indt
6. indt

5. indt

4. indt

3. indt
2. indt

1 rapport = 6 m

1 rapport = 4 m

1 rapport = 9 m

1 rapport = 5 m

 = bundfarve råhvid
 = sand
 = gråblå

 
 
 
 
 
 
 


