
1663 POP CORN’S BLUSEN 

Størrelse:              S                         (M)                       L                      (XL)                                  

Overvidde:           98                       (108)                    116                  120 cm.     

Hellængde:          60                       (63)                        66                    69 cm.                  

Garn:  Alpaca + MerinoWool + Nettles fra ONIONKnit  

Garnforbrug:        8                      8                         9                          9 fv 1207.                             

Pinde: Rundpinde nr 3 + 5/80 cm.                                                                                                                  

Strikkefasthed: 20 m = 10 cm. 

Forkortelser: Mt = mærketråd, hjp= hjælpepind, arb = arbejde, rsm = ret sammen, dr= drejet ret sammen. 

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 mængde garn if. opskriften passer. 

Forhøjning af nakken: Der vendes med German Short Row. Strik ret til der hvor der skal vendes, vend arb. Læg 
tråden foran arb, tag 1. m vr løs af, træk tråden bagover og stram den lidt til (2 tråde om pinden). Strik videre i viste 
masker. Når der strikkes henover en vendemaske, strikkes de 2 m/tråde som ligger sammen enten ret eller vrang, 
(pinden strikkes ren). 

Modellen strikkes nedefra og til hals. 

Knopper: Strik i given maske forfra og bagfra, til der er 6 m på pinden. Vend strik 1 p vrang, 1 p ret, 1 p vrang. Strik 
3 m dr sammen, dernæst igen 3 m dr sammen, træk 1 m over, træk m lidt stramt. 

Knopplacering på for -og bagstykke: Tæl fra omgangstråden, str. S: 10 r, * 1 knop, 21 r *. Str. M + L: 8 r, * 1 
knop, 17 r *. Str. X/L: 9 r, * 1 knop, 19 r *. Strik 16(17)17(18) p, hvorefter næste knoprække placeres i midten af 2 
knopper. På ærmet markeres den midterste m til 1 knop, tæl derefter ud på hver side i valgte str., hvor 1. knop skal 
placeres på pinden. 

For – og bagstykke 

Slå 188(200)212(220) m op på p 3. Saml til en ring og strik 5 cm rib, 1 r – 1 vr. På sidste p tages 10(16)22(20)   m 
jævnt fordelt ud. Skift til glatstrik og p 5, strik 7(8)9(10) p, strik derefter knopper, til der er strikket 6 pinde med 
knopper. Slut på pinden inden der skal strikkes knopper igen, hvor der også lukkes for 4 m i hver side til ærmegab. 
Lad arb hvile. 

Ærmer 

Slå 54(60)60(62) m op på p 3. Saml arb til en ring og strik 5 cm rib 1 r – 1 vr. På sidste pind tages 27(27)29(29) m 
jævnt fordelt ud. Skift til p 5 og glatstrik. Strik knopper som på for – og bagstykke. Tæl 1. rk knopper ud fra midten af 
ærmet. Samtidigt ved 2. knop - række, tages 1 m ud i hver side ved at strikke lænken dr, mellem de yderste m ved 
omgangs trd. Der tages ud i alt 3 gange ved de næste knoprækker. Strik rundt til ærmet har samme antal knoprækker 
som kroppen og slut på samme p. Luk 4 m ved ærmegabet på denne sidste pind, (2 m på hver side af MT). Strik et 
ærme til.  

Arbejdet samles ved at sætte et ærme til ved hvert ærmegab. Sæt MT ved de 4 samlepunkter, sådan at der er 2 m 
mellem MT, 1 m fra hver del. Strik 1 pind ret med knopper. Derefter tages ind i raglan-linjerne ved at strikke 2 drsm 
før MT og 2 rsm efter MT. Tag ind 28(29)30(32) gange på hver 2.p. Nu strikkes der vendestrik til forhøjning af nakken, 
omgangstråden starter på bagstykket. Strik ret over ærmets masker + 5 m ind på forstykket, Samtidigt tages der ind 
ved raglan på retsiden som før. Vend, strik vr tilbage til 5 m ind på forstykket i modsatte side. Der vendes i alt 2 
gange i hver side. Når vendemasken nås, strikkes de to m sammen, strik 5 m, vend. Gentag i modsatte side. Der er 
nu taget i alt 30(31)32(34) gange ind ved raglan - linjen. Luk alle maskerne af.  

Halskant                                                                                                                                                                                       
Saml 116(122)124(128) m op med p 3 og strik ribkant 1 r – 1 vr, strik 10(10)12(12) cm. Luk af. 

Montering 

Sy åbningen ved ærmegabet. Fold kraven ned og sy den fast i opsamlingsmasken. Hæft øvrige ender. Damp arb. 
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