
 
 
1690 Bluse med ribrille bærestykke 
 
Størrelser: small (medium) large (xlarge) xxlarge 
Modellens overvidde (målt midt for): ca. 95 (100) 105 (110) 115 cm. 
Modellens længde: Målt fra skulder og ned 61 (62,5) 64 (65,5) 67 cm eller ønsket længde. 
Garn: Alpaca + MerinoWool + Nettles fra ONIONKnit 

Garnforbrug: 6 (7) 8 (9) 10 ngl – fv nr. 1209 lys grå. 

Pinde: Rundpinde 3,5 /40cm 4 /60 og 80 cm, strømpepinde 4 og 3,5, disse kan undværes hvis du strikker med 
magicloop teknikken 
Strikkefasthed: 23 m x 30 p på p nr. 4 = 10 x 10 cm i glatstrik. 

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.  
 
m = masker / r = ret / vr = vrang / omg = omgang / dr = drejet / sm = sammen / mark = markering eller markér / 
arb = arbejdet *-* = gentag mellem stjernerne 
kantm-r = kantmasker strikkes ret / arb = arbejdet 
Strik som m viser = Strik r over r og vr over vr (kantm strikkes som beskrevet) 
 
Bemærk: Modellen strikkes oppefra og ned, hvilket gør den næsten monteringsfri og nem at variere, da den kan 
prøves på undervejs og både længde og bredde kan tilpasses efter behov.  

Mønster: 

1. omg.: 3 vr, 1 r, gent. hele omg. 

2. omg.: 3 vr, 1 r, gent. hele omg. 

3. omg.: 3 vr, 1 r i m fra forrige omg. og løft begge m af. 

Gentag 2. og 3. omg.  

Opskrift: Vær opmærksom på at følge starten af opskriften nøje, da modellens halsudskæring ellers 
risikerer at bliver for stor. 

Slå med rp nr. 3,5 /40 cm, med krydsopslag over en pind således at opslagningskanten bliver fast, 152 m op og strik 
rundt i mønster som beskrevet ovenfor. På 12. omg. skiftes til rp nr. 4 /60 cm og fortsæt i mønster. Første gang på 
22. omg. og efterfølgende på 34., 46., 58., 70. omg. tages der ud. Udtagningerne i bærestykket strikkes ved at samle 
lænken op og strikke den dr vr. 

Strik på 22. omg.: * 1 udt., 3 vr, 1 r * gent. hele omg. De nye m strikkes efterfølgende vr. 

På 34. omg. strikkes: * 4 vr, 1 udt. 1 r* gent. fra * til *. På 46. omg. strikkes: * 1 udt., 5 vr, 1 r * gent- fra * til *. På 
58. omg. strikkes * 6 vr., 1 udt, 1 r * gent. fra * til *. På 70. omg. strikkes: 1 udt. 7 vr, 1 r * gent. fra * til *. 

Bærestykket er nu færdigt og der er 342 m på omg. Der sættes 4 mærker til raglanudtagningerne. 1. mærke ved 
omg. start, 2. mærke efter 71 m (ærme), 3. mærke efter 100 m (krop), 4. mærke efter 71 m (ærme), de resterende 
100 m (den anden side af kroppen). Strik rundt i ret og tag på hver 2. omg. ud til raglan ved de 4 mærker, ved at 
samle lænken før 1. m før og 1. m efter mærket op og strikke den dr. r. Tag ud i alt 2 (5) 8 (11) 14 gange og sæt nu 
de 2 gange 75 (81) 87 (93) 99 m ærmemasker til hvil. Saml maskerne til kroppen og slå under begge ærmegab 4 nye 
m op, der er nu 216 (228) 240 (252) 264 m på omg. og strik 32 cm rundt i ret. Skift til rp 3,5 / 80 cm og strik 20 
omg. rib i 1 dr r, 1 vr. Luk af i rib. 

Ærme:  Fordel ærmemaskerne på strømpepinde nr. 4, og saml 4 nye m op i lænkerne i ærmegabet og strik rundt i r. 
Tag 1. gang på 4. omg. og efterfølgende på hver 6. omg. 1 m ind på beg. sider af de midterste 2 m under ærmegabet, 
i alt 12 (13) 14 (15) 16 gange. Fortsæt rundt i r til ærmet måler 35 (36) 37 (38) 39 cm, på sidste omg. tages 1 m ind 
og der er nu 50 (54) 58 (62) 66 m. Skift til strømpepinde nr. 3,5 og strik 30 omg. i 1 r dr, 1 vr, luk af i rib. Strik det 
andet ærme magen til. 

Montering: Hæft ender og damp arbejdet forsigtigt. 

 
 
 

 

©
 M

å ikke kopieres og m
å ikke bruges i kom

m
erciel henseende uden forudgående aftale m

ed O
N

IO
N

 A
pS

, D
esign

 &
 O

pskrift B
ritta W

ilfert for O
N

IO
N

 –
 16

90 


