


1840 - Bluse med rynk i Mayflower 1 class. 
 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 106 (110) 114 (118) 122 (126) 

Længde ca. cm: 60 (62) 64 (66) 68 (70) 

Fv. 08, Lyslilla, ngl.: 6 (6) 7 (7) 8 (8) 

Pinde: 2½ og 3 

Rundpinde (60 cm): 2 ½ og 3 

Strømpepinde: 2 ½ til snor 

Kvalitet: Mayflower 1 class. 75 % Uld superwash, 25 % Nylon, 210 m pr. 50 gram. 

Tilbehør: Elastik på 1½ cm til kanten forneden og på ærmerne.  

Strikkefasthed: 26 m og 36 p i glat på p nr. 3 = 10 x 10 cm 

 
For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 

 

Ryg og forstykke. 

Strikkes samlet på rundpind op til ærmegabene.  

Slå 276(286)296(306)316(326) m op på rundpind 

nr. 2½ og strik 4 cm glat. Oplægning: Skyd en 

pind (nr. 2-2½) ind i maskerne i opslagnings-

pinden, ca. 20 masker ad gangen. Læg pinden 

med opslagningsmaskerne op bag ved arbejds-

pinden, så de ligger parallelt og strik maskerne 

sammen i ret med 1 m fra hver pind. Gentag 

proceduren, til alle m – på nær 5 m – er strikket 

sammen. De 5 åbne masker skal bruges, når 

elastikken skal trækkes gennem løbegangen. Skift 

derefter til rundpind nr. 3 og fortsæt i glat. Når arb 

måler 39(40)41(42)43(44) cm, deles det ved 

omgangens begyndelse og efter 138(143) 

148(153)158(163) m til ryg og forstykke.  

 

Ryg. 

Strik videre frem og tilbage i glat, idet der lukkes 6 

m i begge sider til ærmegab. Tag derefter ind til 

raglan i begge sider således: Strik de første 2 m, 

strik 2 ret sammen, strik frem til de sidste 4 m, 

strik 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs 

af, strik næste m ret og træk den løst aftagne m 

over) og slut med 2 m. Gentag disse indtagninger 

på hver 2. p i alt 26(27)28(29)30(31) gange = 

74(77)80(83)86(89) m. Strik endnu 2 pinde, idet 

kantmasken lukkes i begge sider = 72(75)78(81) 

84(87) m. Lad arb hvile. 

 

Forstykke. 

Strik videre frem og tilbage i glat, idet der lukkes 6 

m i begge sider til ærmegab. Tag derefter ind til 

raglan i begge sider således: Strik de første 2 m, 

strik 2 ret sammen, strik frem til de sidste 4 m, 

strik 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs  

 

af, strik næste m ret og træk den løst aftagne m 

over) og slut med 2 m. Gentag disse indtagninger 

på hver 2. p i alt 17(18)19(20)21(22) gange = 

92(95)98(101)104(107) m. Strik endnu 2 pinde, 

idet kantmasken lukkes i begge sider = 90(93) 

96(99)102(105) m. Lad arb hvile. 

 

Venstre ærme: Slå 116(116)120(120)124(124) m 

op på rundpind nr. 2½ og strik en oplægningskant 

som forneden på kroppen. Fortsæt derefter rundt i 

glat på rundpind nr. 3. Når arb måler 

10(10)11(11)12(12) cm, deles det ved omgangens 

begyndelse. Herfra strikkes frem og tilbage, idet 

der lukkes 6 m i begge sider til ærmegab. Strik 

derefter raglanindtagninger: I højre side strikkes 

26(27)28(29)30(31) indtagninger som på ryggen 

og i venstre side strikkes 17(18)19(20)21(22) 

indtagninger som på forstykket. Når 

indtagningerne i venstre side er slut, lukkes på 

hver 2. p fra venstre side for 2 x 6 m og 7 x 7 m (4 

x 6 m og 5 x 7 m) 2 x 6 m og 7 x 7 m (4 x 6 m og 

5 x 7 m) 2 x 6 m og 7 x 7 m (4 x 6 m og 5 x 7 m).  

 

Højre ærme. 

Strikkes mage til det venstre, blot spejlvendt. 

 

Sy raglansømmene sammen med madrassting 

indenfor kantmaskerne og sy ærmegabene. 

 

Snor til halskanten. 

Slå 4 m op på p nr. 2½ og * strik 4 ret, vend ikke 

arb, men skub maskerne tilbage til starten af 

pinden, før garnet bagom og gentag fra *. Træk 

undervejs i snoren, så den bliver pænt rund. Når 



snoren måler ca. 150 cm, lukkes m af. Hæft ender 

så usynligt som muligt.  

 

Halskant. 

Med rundpind nr. 2½ strikkes nu masker op langs 

halsudskæringen: Begynd med venstre ærme og 

strik 59(57)59(57)59(57) m op langs afluknings-

kanten (= 1 m i hver aflukket maske indenfor 

raglansømmene), strik 90(93)96(99)102(105) m 

langs forstykket, 59(57)59(57)59(57) m op langs 

aflukningskanten på højre ærme og slut med 

72(75)78(81)84(87) m langs ryggens hals-

udskæring = i alt 280(284)292(294)304(306) m. 

Strik rundt i glat, idet der sættes et mærke på hver 

side af de midterste 8(7)8(7)8(7) m foran. På den 

6. omg strikkes 2 snørehuller midt foran således: 

Strik frem til de markerede masker midt foran. 

Strik 2 ret sammen 1 omslag, strik 4(3)4(3)4(3) 

ret, 1 omslag og strik 2 ret overtrukket sammen. 

Fortsæt derefter i glat som før, til der er strikket i 

alt 4 cm. Luk maskerne løst af. Fold halskanten 

halvt om til vrangen og sy den fast langs inder-

siden med elastiske sting. Træk snoren igennem 

løbegangen, idet der begyndes i det højre hul 

foran og sluttes ud gennem det venstre hul. Træk 

rynkerne pænt til i halsen og bind en sløjfe.  

 

Montering. 

Mål elastikken ud i passende længde til talje og 2 

x til ærmerne. Husk sømrum. Træk elastikkerne 

gennem de respektive løbegange. Sy dem 

sammen og luk hullet ved løbegangen. 

 

 

LH  


