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Model: Go handmades 
Bluse Classic

Opskrif t
Baby 

Materialer
Opskrift:  3 mdr 6 mdr
Tencel garn*: 200 g 250 g
Pinde: 3,0 & 3,5 mm
Knapper
*Dobbelt: 3,5 mm/26 m/10 cm

♥

Strikket i Go handmades Tencel - et delikat og 

blødt garn, med et silkeagtig skær og et stærkt 

garn. 40% tencel/60% bambus, 50 g/210 m
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Tencel/Bamboo - dit nye yndlingsgarn.
Tencel er et organisk bæredygtigt natur materiale, der er fremstillet af træflis, 
primært fra bøgetræer og eucalyptus. Træet er FSC cerficeret og stammer fra 
naturlig udtyndning af skove og rester fra anden træproduktion. Tencel er det 
mest bæredygtige materiale, fremstillet under ypperlige miljøhensyn.
Unikheden i Tencel – blidt og skånsomt for huden. Sammensætningen af fi-
brene fra bøgetræer og eucalyptus gør at Tencel materialet er virkelig beha-
geligt mod huden. Det er blødere end silke og glattere for huden end uld og 
bomuld og har desuden en super absorbtionsevne.
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MATERIALER:
FOR STØRRELSE 6 MÅNEDER:

250 g Go handmade Tencel garn
(Strikket i dobbelt garn)
Knapper
Pinde 3,0 og 3,5 mm

Strikkefasthed på p 3,5: 
26 m i glatstrik = 10 cm

Alle angivne garnlængder er vejledende 
og afhænger af strikkestilen.

FORKORTELSER 
OG FORKLARINGER
m maske
p pind(e)
omg omgang(e)
r ret
vr vrang
slo slå garnet om pinden
2r sm 2 masker strikkes sammen som retmaske
2dr r sm  2 drejet r sammen. Strik 2 r sammen 

omkring de bagerste maskeled på de 2 m
Knaphul  Luk 2 m af.
Bluse  På næste p slås 2 nye m op over de 

aflukkede
Knaphul Luk 1 m af. 
Krave  På næste p slås 1 ny m op over den 

aflukkede
Udtagning På vrangsiden slås om p på hver side 
til raglan   af de 2 r m, samt efter den første ene r m 

(efter rib) og før den sidste ene r m (før 
rib). På retsiden strikkes omslaget dr r.

Hulmønster Se diagram
(..) Angiver antal m på p for de 2 størrelser. 
 Størrelse 6 måneder står i parentes. 
 Størrelser: 3 måneder (6 måneder)

I dobbelt garn
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BLUSE - RUNDHALSET
3 MÅNEDER (6 MÅNEDER) 

Begynd for oven på trøjen.
Slå 73 (79) m op på p 3,0 med dobbelt garn.
Strik rib - 1 r, 1 vr, frem og tilbage, 6 (6) p.
Lav et knaphul til sidelukning. Gentag efter 3 cm.
Strik første og sidste m r på begge sider.
På næste p tages 7 (7) m ud jævnt fordelt, 
i alt 80 (86) m. 

Skift til p 3,5 og strik glatstrik.
De første og sidste 6 (6) m strikkes rib til knap lukning.
Strik frem og tilbage.

Inddel arbejdet til ærmer, ryg og forstykker.
På retsiden: 6 (6) rib, 1 (1) vr, 12 (14) r, 2 (2) vr, 
20 (21) r, 2 (2) vr, 12 (14) r, 2 (2) vr, 16 (17) r, 
1 (1) vr, 6 (6) rib.

Udtagning til raglan.
På vrangsiden: 6 (6) rib, 1 (1) r, slå om, 12 (14) vr, 
slå om, 2 (2) r, slå om, 20 (21) vr, slå om, 2 (2) r, 
slå om, 12 (14) vr, slå om, 2 (2) r, slå om, 
16 (17) vr, slå om, 1 (1) r, 6 (6) rib.
På retsiden strikkes alle omslag dr r.

Tag ud på hveranden p i alt 18 (20) gange, i alt 
218 (240) m.
Når arbejdet måler 8 (8) cm strikkes rundt.
Sæt de sidste 6 (6) m på en hjælpepind.
Læg dem langs de 6 (6) første m, strik dem sammen.
Strik til raglan måler 11 (12) cm. 
Sæt ærmernes m på en hjælpepind eller tråd, 
48 (54) m.
Slå 6 (6) m op under hvert ærme.
Strik lige op til arbejdet måler 13 (16) cm.

Skift til p 3,0.
Strik rib, i alt 7 (7) p.
Luk af.

Sæt ærmernes m på en rundpind eller strømpepinde 
3,5.
Slå 6 (6) m op, strik rundt.
Sæt et mærke midt under ærmet.
Tag ind på hver side af mærket på hver 8. p, 
i alt 5 (7) gange.
Strik til 3 m før mærket, 2dr r sm, 2 r, 2r sm.
Når ærmet måler 13 (15) cm skiftes til p 3,0.
Strik 7 (7) p rib.
Luk af.
Hæft ender, sy ved knap kant og under ærmet.
Sy knapper i.

BLUSENS FÆRDIGE MÅL
Overvidde  50 (52) cm. 
Længde  24 (28) cm. 

DK
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KRAVE - HULMØNSTER
3 MÅNEDER (6 MÅNEDER) 

Slå 140 (160) m op.
Strik frem og tilbage, r på begge sider, i alt 5 (5) p.
Skift til glat strik (r på retsiden, vr på vrangensiden), 
i alt 14 (14) p.
Strik de 2 første og sidste m, r på begge sider.

Lav et knaphul, efter de 2 kantmasker.
Strik 2 m sammen p ud (undlad de 4 første og sidste 
m på p).
Strik 3 (3) p r på begge sider. 
Luk m af.
Hæft ender og sy 1 knap i. 

KRAVE - HULMØNSTER
3 MÅNEDER (6 MÅNEDER) 

Slå 140 (160) m op. 
Strik frem og tilbage, r på begge sider, i alt 5 (5) p. 
Skift til hulmønster med glatstrik mellem.
Strik de 2 første og sidste m, r på begge sider.

Str. 3 mdr. 
Strik 10 r, 16 hulmønster, gentag i alt 5 gange, slut 
med 10 r. 

Str. 6 mdr.
Strik 12 r, 16 hulmønster, 14 r, gentag i alt 5 gan-
ge, slut med 12 r.
Strik diagram 2 gange, slut med 1 vr p. 

Lav et knaphul, efter de 2 kantmasker.
Strik 2 m sammen p ud (undlad de 4 første og sidste 
m på p).
Strik 3 (3) p r på begge sider. 
Luk m af. 
Hæft ender og sy 1 knap i. 
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Slut

Gentag

Start

= ret på retside, vrang på vrangside

= slå om

= 2r sm - 2 masker strikkes sammen som retmaske

= 2dr r sm - 2 drejet r sammen. Strik 2 r sammen omkring de bagerste maskeled på de 2 m

o

1. p: 2 r, 2r sm x 2, slo, 1 r, slo, 1 r, slo, 1 r, slo, 2dr r sm x 2, 3 r
2. p: vr
3. p: 1 r, 2r sm x 2, slo, 1 r, slo, 3 r, slo, 1 r, slo, 2dr r sm x 2, 2 r
4. p: vr
5. p: 4 r, 2r sm x 2, slo, 1 r, slo, 1 r, slo, 1 r, slo, 2dr r sm x 2, 1 r
6. p: vr
7. p: 3 r, 2r sm x 2, slo, 1 r, slo, 3 r, slo, 1 r, slo, 2dr r sm x 2
8. p: vr

DIAGRAM



7

Godt at vide 
Go handmades kollektion er udviklet af mestrene selv  
- passionerede strikkere, som elsker deres håndarbejde. 
Alt er strikket med det, som vi betragter som medium 
fasthed. Den fasthed som vi synes passer bedst.

Pindestørrelse & fasthed 
Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med 
pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, 
der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra 
vores eget team, som har været med til at strikke. 
Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere 
om strikkestilen end om størrelsen på pindene. Derfor 
anbefaler vi altid et spænd af pindestørrelser.

Vi har gjort os store anstrengelser for, at alle opskrifter 
skulle være så perfekte som muligt. Skulle der vise sig  
en rettelse eller tilføjelse, vil det blive vist på  
www.gohandmade.dk
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