
 

MATERIALE: Blend (50% bomuld ,50% acryl). 

STØRRELSE: S (M) L (XL) XXL. 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 86 (92) 98 (104) 110 cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 56 (57) 58 (59) 60 cm. 

GARNFORBRUG: 8 (9) 9 (11) 12 ngl. Fv. 4112 el. 1439. 

PINDE: Rundp nr. 2,5 (40 cm) og rundp nr. 3 (40 + 60 + 80 

cm), strømpep nr. 3. 

STRIKKEFASTHED: 26 m og 36 p mønster = 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Modellen strikkes fra halsen og nedefter i ét stykke indtil 

ærmegabet hvor arb deles. Hele modellen strikkes i 

mønster iflg. diag. 

 

Slå 144 m op på rundp nr. 3 (40 cm) og strik 2 omg vr. 

Inddel m i forstykke, ryg og ærmer: Tæl 47 m hen (= 

ryggen), sæt 1. markering i lænken mellem m, tæl 25 m 

hen (= venstre ærme), sæt 2. markering, tæl 47 m hen 

(= forstykket), sæt 3. markering, tæl 25 m hen (= højre 

ærme), sæt den 4. markering i lænken mellem omg 

sidste og første m.  

Strik nu strukturmønster iflg diag idet der begyndes og 

sluttes ens i mønsteret på hver del af blusen – dvs at 

mønsteret beg og slutter med 1 glatstrikket m ind mod 

de 4 markeringer på ryggen, forstykket og hvert ærme.  

Samtidig, strikkes raglan-udt på hver del af blusen - 

henholdsvis 1 m før hver markering og 1 m efter hver 

markering. Der løber således 2 glatstrikkede m mellem 

hver raglan-udt.  

Gent raglan-udt på hver 2. omg. De nye m strikkes med 

i mønsteret.  

Strik raglan-udt i alt 28 (30) 32 (34) 36 gange = 103 (107) 

111 (115) 119 m på ryg og forstykke og 81 (85) 89 (93) 97 

m på hvert ærme.  

Nu sættes ærmerne på hver deres m-holder og der 

strikkes videre over ryg og forstykke som stadig strikkes 

rundt. 

 

RYG + FORSTYKKE: 

Strik ryggens m, slå i forlængelse heraf 11 (15) 19 (23) 27 

nye m op til ærmegab, strik forstykkets m og slå i for-

længelse heraf 11 (15) 19 (23) 27 nye m op til ærmegab 

= i alt 228 (244) 260 (276) 292 m i alt. Marker sidesøm-

mene (= den midterste af de nye opslåede m i hver 

side. Sæt markeringerne omkring maskerne. De marke-

rede sidesømsmarkeringer strikkes glat over hele arbej-

det.  

Sæt også en markering midt på ryggen.  

Strik lige op til arb måler 6 cm fra mærket midt på ryg-

gen. Nu strikkes indt på næste omg ved at strikke 1 enk 

indt inden den markerede sidesømsmarkering og 2 r sm 

efter den markerede m. 

Gent indt for hver 3 cm der strikkes i højden – i alt 6 

gange i hver side = 204 (220) 236 (252) 268 m tilbage.  

 

Når arb måler 23 cm strikkes 1 udt på hver side af de 

markerede sidesømsmarkeringer. Gent udt for hver 2 

cm der strikkes i højden, til der er strikket udt 6 gange og 

der er 228 (244) 260 (276) 292 m på p igen. Fortsæt lige 

op til arb måler 36 cm – målt fra markeringen midt på 

ryggen. Slut med 2 omg vr, idet der aflukkes løst på 

sidste omg. 

 

 

 

ÆRME 

Strik ærmets m over på strømpep nr 3 (eller kort rundp), 

idet der slås 11 (15) 19 (23) 27 nye m op til ærmegab 

mellem ærmets sidste og første m.  

Der er nu i alt 92 (100) 108 (116) 124 m på ærmet som 

herefter strikkes rundt.  

Marker den midterste af de nye m = den m der skal 

strikkes indt på hver side af, som beskrevet for bullen. 

Den markerede m strikkes herefter glat over resten af 

arb.  

Alle længde-mål på ærmet tages herefter fra de nye 

opslåede m.  

Strik 3 (3) 2 (1) 1 cm lige op. På næste omg strikkes indt 

ved at strikke 1 enk indt før den markerede m, og 2 m 

sm efter den markerede m. Gent indt med flg. afstand:  

Str. S: Strik indt for hver 3 cm der strikkes i højden – i alt 10 

gange = 72 m, og derefter for hver 2 cm der strikkes i 

højden – i alt 7 gange = 58 m tilbage 

Str. (M) + L: Strik indt for hver 2 cm der strikkes i højden – i 

alt (19) 21 gange = (62) 66 m tilbage.  

Str. (XL) + XXL: Strik indt for hver 1½ cm der strikkes i høj-

den – i alt (13) 15 gange, og derefter for hver 2 cm der 

strikkes i højden – i alt (10) 10 gange = (70) 74 m tilbage. 

Strik til ærmet måler 45 cm. Slut med 2 omg vr hvor m 

aflukkes på sidste omg.  

Strik det andet ærme færdig på samme måde. 

 

MONTERING 

Sy ærmegabssømmene. 

 

 

 

 


