


1632 - Bluse med manchetter i Mayflower Easy Care. 
  

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

Brystvidde cm: 88 (98) 108 (118) 128 (138) 

Længde cm: 62 (63) 65 (66) 68 (69) 

Fv. 98, Lys Aquamarine, ngl.: 7 (7) 8 (8) 9 (9) 

Pind: 3 

Rundpind (40 cm): 3 

Kvalitet: Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Uld, 106 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 28 masker = 10 cm. Lodret: 40 pinde = 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. 
 
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 
 
Blusen har ¾ lange ærmer med manchet opslag. 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: Slå 126(140)154(168)182(196) masker op på 
pind 3 og strik 2 cm glatstrik (rullekant, ret på 
retsiden og vrangsiden. Kanten skal rulle mod 
retsiden.) Gælder alle størrelser. 
2: Strik 2 pinde rib. (1 ret ,1 vrang). Gælder alle 
størrelser. 
3: Strik herefter 42(42)43(43)44(44) cm glatstrik. 
4: Strik raglanindtagninger retsiden således: Strik 
2 masker ret, strik 2 masker ret sammen, strik til 
der mangler 4 masker, strik 2 drejet ret sammen 
og 2 ret. Gentag dette på retpinden 
12(13)14(15)16(17) gange. 
5: Fortsæt lige op til ærmegabet måler 
19(20)21(22)23(24) cm. 
6: Luk til hals for de midterste 38 masker og strik 
hver side færdig for sig. 
7: Luk mod halssiden for 2 x 2 masker og luk de 
resterende masker af på én gang. 
8: Strik den anden side magen til, men spejlvendt. 
 
Forstykke. 
1: Strikkes som ryggen til ærmegabet måler 
15(16)17(18)19(20) cm. 
2: Luk af til hals som på ryggen, (se punkt 6,7,8) 
og strik til ærmegabet har samme længde som på 
ryggen. 
 
Ærmer. 
1: Slå 70(74)78(82)86(90) masker op på pind 3 og 
strik 2 pinde rib (1 ret, 1 vrang). Gælder alle 
størrelser. 
2: Strik videre i glatstrik idet der tages 1 maske ud 
i hver side på hver 6. pind til 
94(100)106(112)118(124) masker. Strik til ærmet  
 
 
 
 
 
 

 
 
måler 27(28)29(30)31(32) cm eller ønsket 
længde. 
3: Strik raglanindtagninger som på ryggen. Efter 
raglanindtagningerne lukkes de resterende 
masker løst af. 
4: Strik et ærme magen til. 
 
Montering. 
1: Sy sammen over skulder og i siderne. Sy 
ærmesømmene og sy ærmerne i. 
2: Strik 90(94)98(102(106) masker op i halsen på 
rundpind 3. 
3: Strik 2 omgange rib (1 ret, 1 vrang). Strik 2 cm 
glat til rullekant: Se ryggens punkt 1. Gælder alle 
størrelser. 
4: Strik 70(74)78(82)86(90) masker op på 
rundpind 3 nederst på ærmet således: Start midt 
på ærmet, fortsæt hen over ærmesømmen og slut 
midt på ærmet med samme antal masker på hver 
side af ærmesømmen. 
Manchettens åbning skal sidde midt for. 
5: Strik glatstrikning og vær OBS! på at 
manchettens retside vender ud, når manchetten 
senere bukkes om. Der tages en maske ud i 
begyndelsen og slutningen af hver retpind 10 
gange.  Gælder alle størrelser. Strik herefter 2 
masker sammen i begyndelsen og slutningen af 
hver retpind 10 gange. Luk løst af. Gælder alle 
størrelser. 
6: Sy manchetten sammen ret mod ret i spidserne 
og vend retsiden ud. Buk og sy manchetten fast i 
ærmets nederste kant. Sy evt. et par sting ved 
spidserne, så manchetten bliver siddende. 
7: Hæft ender. Læg blusen i vand og træk den i 
facon. 
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