


1659 - Langærmet bluse med bladmønster i Mayflower Easy Care. 
 

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

Brystvidde cm: 96 (106) 116 (126) 136 (146) 

Længde cm: 59 (60) 61 (62) 63 (64) 

Fv. 084, Oliven, ngl.: 9 (9) 10 (10) 11 (11) 

Pind: 3 

Rundpind (40 cm): 3 

Kvalitet: Mayflower Easy care. 100 % Ren Ny Uld, 185 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 28 masker = 10 cm. Lodret: 40 pinde = 10 cm. I glatstrik. 

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. I dette tilfælde bør der laves en strikkeprøve 
af et blad eller flere blade, som gøres vådt og trækkes i facon, så man får et indtryk af, hvor meget 
mønsteret fylder.  
Efter ribkanten og inden der begyndes på bladmønsteret strikket 2 pinde, hvor der strikkes vrang på retsiden 
og ret på vrangsiden med 1 lodret maske (en stilk), som strikkes ret på retsiden og vrang på vrangsiden. Der 
tælles ud fra midten til stilkene. Disse lodrette masker er gennemgående i hele mønsteret. Blusen er vrang 
på retsiden og bladene ret på retsiden. 
Der er forskellig antal masker mellem de lodrette masker på de forskellige størrelser. 
S: 7 masker mellem stilkene. 
M: 8 masker mellem stilkene. 
L: 9 masker mellem stilkene. 
XL: 10 masker mellem stilkene. 
XXL: 11 masker mellem stilkene. 
XXXL: 12 masker mellem stilkene. 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: På pind nr. 3 slås 111(125)139(153)167(181) 
masker op og der strikkes 6 cm rib, 1 ret, 1 vrang. 
(Gælder alle størrelser). 
2: Strik 2 pinde som beskrevet ovenfor og strik 
mønster efter diagrammet. Tæl ud fra midten, så 
der bliver et blad midt for. 
3: Strik til hele arbejdet måler 58(59)60(61)62(63) 
cm og luk de midterste 41 masker af. 
4: Strik hver side færdig for sig og luk mod halsen 
for 1x2 masker. Luk de resterende masker af på 
én gang. 
5: Strik den anden side spejlvendt. 
 
For. 
1: Strikkes som ryggen, men når hele arbejdet 
måler 52(53)54(55)56(57) cm lukkes de midterste 
35 masker af og hver side strikkes færdig for sig. 
2: Luk mod halsen for 1x3 og 1x2 masker. Strik 
lige op til forstykket har samme længde som 
ryggen. Luk de resterende masker af på én gang. 
3: Strik den anden side spejlvendt. 
 
 
 
 

 
Ærme. 
1: Slå 44(48)52(56)60(64) masker op og strik 6 
cm rib, 1 ret, 1 vrang. Gælder alle størrelser. Tag 
jævnt fordelt ud til 48(52)56(60)64(68) masker, og 
strik 2 pinde som beskrevet ovenfor. Der tælles ud 
fra ærmemidten. 
2: Fortsæt i bladmønster. (Der skal være et blad 
midt på ærmet) Tag samtidig en maske ud i 
begyndelsen og slutningen af hver 6. pind til 
84(88)92(96)100(104) masker. De udtagne 
masker strikkes med i mønster efterhånden. Strik 
lige op til ærmet måler 47(48)49(50)51(52) cm 
eller ønsket længde. Luk løst af. 
3: Strik et ærme magen til. 
 
Montering. 
1: Sy skulder- og ærmesømme. Sy ærmerne i 
uden de strammer eller flaner. Sy sidesømmene. 
2: Strik på rundpinden nr.3 ca. 
104(110)106(112)118(124) masker op i halsen og 
strik 3 cm rib, 1 ret 1 vrang. Gælder alle 
størrelser. Luk af i rib. 
3: Læg blusen i vand og træk den i facon. 
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1659 Diagram
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• = Ret på retside - vrang på vrangside

O = Slå om

X = 1 m løs af, 2 sammen, træk den løse maske over

OBS! Forskellig antal masker mellem bladene på de forskellige størrelser


