
 
1561 BLUSE MED SNONINGER PÅ BÆRESTYKKET  
 
Størrelser:    S   (M)    L   (XL) 
Overvidde, model:  95  (103)  112  (120) cm 
Hel længde, model:  60   (62)   64   (66) cm 
 
Garnforbrug:   6    (6)    7    (7) ngl. fv. 1404 grå 
 
Garn:  Mohair+Nettles+Wool fra ONIONknit 
 
Pinde:  Rundp og strømpep nr. 3½ og 4½ 
 
Strikkefasthed: 19 m x 26 p på p nr. 4½ i glat = 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. 
 
NB! skift garnnøgle i siden af arb - ikke midt for eller midt bag, da hæftninger kan ses.  
 
Bul 
Slå 200 (216) 232 (248) m op på rundp nr. 3½. Strik rib, 1 r, 1 vr til arb måler 4½ (5) 5½ (6) cm. 
Skift til rundp nr. 4½ og glat. Tag på 1. omg 20 m jævnt fordelt ind til 180 (196) 212 (228) m. Sæt en hjælpetråde i 
starten af omg og efter halvdelen af m. Strik lige op til arb måler 39 (40) 41 (42) cm. På næste omg lukkes for 4 m på 
hver side af hjælpetrådene. Lad arb hvile. 
 
Ærme 
Slå 46 (48) 50 (52) m op jævnt fordelt på 4 strømpep nr. 3½. Strik rib som Bul. Skift til strømpep nr. 4½ og glat. På 
2. omg tages 1 m ud ved at strikke lænken efter 1. og før sidste m på omg dr r = 2 m ud. Gent udt på hver 6. omg 
endnu 2 gange (gælder alle str.). Herefter tages ud på hver 12. omg til 62 (64) 66 (68) m. Strik lige op til ærmet 
måler 45 (46) 46 (46) cm. På næste omg lukkes for de første og sidste 4 m på omg. Lad arb hvile. Strik et ærme 
magen til. 
 
Bærestykke 
Strik alle 3 dele ind på samme rundp således: Strik 1. ærme, strik forstykke, strik 2. ærme og strik ryggen = 272 
(292) 312 (332) m. Strik 1 omg lige op. 
Midt for og -bag markeres med hjælpetråde. 5 m på hver side af de 2 hjælpetråde er ”fredet”, der må ikke tages ind 
over disse m.  
Strik en omg lige op, men stop lige efter de 10 fredede m midt bag. Her starter en midlertidig omg med indt, hvor 
der tages ind på hver side af de 10 fredede m midt for og midt bag således: 7 (7) 7 (7) r, *2 r sm, 9 (10) 11 (12) r*, 
gent fra * til * 10 (10) 10 (10) gange, 2 r sm og 7 (7) 7 (7) r, strik 10 m midt for r, 7 (7) 7 (7) r, *2 r sm, 9 (10) 11 
(12) r*, gent fra * til * 10 (10) 10 (10) gange, 2 r sm og 7 (7) 7 (7) r, strik 10 m midt bag og strik r hen til omg start 
lige bag 1. ærme (tilbage til oprindelig start) = 250 (270) 290 (310) m.  
På næste omg deles arb op i snoninger og glat således: 5 (7) 9 (11) r, *2 vr, 6 r (= snoning), 2 vr, 15 (17) 19 (21) r*, 
gent fra * til * til der er 20 m tilbage på omg (gælder alle str.), 2 vr, 6 r, 2 vr og 10 r (gælder alle str.).  
Strik lige op som m fremkommer. På 4. omg snos snoningerne således: sæt 3 m på hjælpep foran arb, strik de næste 
3 m r og strik de 3 m på hjælpep r. Der snos på hver 8. omg. 
Samtidig når der er snoet for anden gang tages på følgende omg ind på hver side af vr-m således: strik ind til 2 m før 
de 2 vr m, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over, 2 vr, snoning, 2 vr og 2 r sm. Gent indt omkring alle snoningerne 
hele vejen rundt. 
Gent indt. på hver 8. omg endnu 2 (2) 2 (2) gange. På hver 6. omg 1 (1) 1 (1) gange. På hver 4. omg 2 (3) 4 (5) 
gange. Strik 1 omg lige op. På næste omg strikkes de 3 resterende m mellem alle snoningerne sammen således: 1 m 
løs af, 2 r sm, træk den løse m over = 110 m (gælder alle str.). 
Halskant: Skift til rundp nr. 3½. Strik rib, 1 r, 1 vr. Strik lige op til ribkanten måler 3 cm. Luk løst af. 
 
Montering 
Hæft alle enderne. 
Sy ærmehullerne til. 
Buk halskanten ned på bagsiden og sy til i 1. omg rib. 
Damp arb forsigtigt. 
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