


1660 - Stribet bluse med V-hals i Mayflower 1 class. 
  

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

Brystvidde cm: 90 (100) 110 (120) 130 (140) 

Længde cm: 63 (65) 67 (69) 71 (73) 

Fv. 2008, Lilla, ngl.: 
Fv. 2028, Lys Lilla, ngl.: 
Fv. 2020, Sort, ngl.: 
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Rundpind (60 cm): 2½ og 3 

Strømpepind: 2½ og 3 

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

Strikkefasthed: Vandret: 26 masker = 10 cm. Lodret: 28 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. 
 
Fremgangsmåde: 
Blusen strikkes i glat med striber og v-hals samt ribkanter. 
 
Striber: 
Farve nr. 2028: 6 cm = 22 pinde. 
Farve nr. 2020: 2 cm = 7 pinde. 
Farve nr. 2008: 2 cm = 7 pinde. 
Farve nr. 2020: 3 cm = 11 pinde. 
Farve nr. 2028: 2 cm = 7 pinde. 
Farve nr. 2020: 2 cm = 7 pinde.  
Farve nr. 2008: 6 cm = 22 pinde. 
Disse striber gentages. 
 
Ryg og forstykke. 
1: Slå i farve nr. 2008, 230(256)282(308)334(360) 
masker op på 60 cm rundpind nr. 2½ og strik 6 cm 
rib, 1 ret, 1 vrang. Gælder alle størrelser. 
2: Skift til 60 cm rundpind nr. 3 og strik glatstrik 
med striber som beskrevet til hele arbejdet måler 
43(44)45(46)47(48) cm. 
3: Del arbejdet i to lige store dele og sæt mærke-
tråd i hver side. Luk på næste omgang 4 masker 
af før og efter mærketråden til ærmegab. Sæt de 
3 midterste masker på forstykket på en sikker-
hedsnål. Gælder alle størrelser. Lad arbejdet 
hvile. 
 
Ærme. 
1: Slå i farve nr. 2008, 44(46)48(50)52(54) 
masker op på strømpepinde nr. 2½, strik 6 cm rib, 
1 ret, 1 vrang. Gælder alle størrelser. 
2: OBS! For at få striberne til at slutte ens ved 
ærmegabet på blusen og ærmet skal ærme-
længden måles og striberne skal reguleres efter 
ribben, så der startes med den stribe, som man 
kan måle sig frem til på blusen. 
3: Skift til strømpepinde nr. 3, strik glat med 
striber og tag på 1. omgang jævnt ud til 54(56)58 
(60)62(64) masker. Herefter tages en maske ud 
først og sidst på hver 6. omgang til 102(104)106 
(108)110(112) masker. 
4: Strik lige op til hele arbejdet måler 53(54)55(56) 
57(58) cm eller ønsket længde. 

 
5: Luk 4 masker af først og sidst på omgangen. 
OBS! sidste omgang skal være den samme som 
på blusen. Gælder alle størrelser. Lad arbejdet 
hvile. 
6: Strik et ærme magen til. 
 
Samling til raglan. 
1: Begynd midt på forstykket, et ærme, ryggen, et 
ærme og det sidste af forstykket. (Husk striberne). 
Der strikkes frem og tilbage. 
2: På alle retpinde tages ind til raglan således: 
Strik forstykket til der mangler 3 masker, strik 2 
masker drejet ret sammen 2 ret (1 maske fra 
blusen og 1 maske fra ærmet) strik 2 masker ret 
sammen. Det samme foretages sidst på ærmet og 
først på ryggen o.s.v. 
3: Samtidig tages 2 masker sammen ved v-halsen 
på hver 4. pind således: Strik 1 maske ret, 2 
masker ret sammen, strik til der mangler 3 masker 
på modsatte forstykke, strik 2 drejet ret sammen, 
1 ret. 
4: Når der er foretaget 34(36)38(40)42(44) raglan-
indtagninger lukkes mod halssiden i begge sider 
for 5x4(5x4)6x4(6x4)7x4(7x4) masker, raglan-
indtagningerne fortsættes hvor det kan lade sig 
gøre. (Husk striberne). Lad arbejdet hvile. 
 
 
 



Montering. 
1: Strik på 60 cm rundpind nr. 2½ lige mange 
masker op i hver side af v- udskæringen, så der i 
halsen er 190(200)210(220)230(240) masker i alt, 
inkl. maskerne fra ryggen og sikkerhedsnålen. 
2: Strik 4 cm rib, 1 ret 1 vrang, de 3 midterste 
masker på forstykket strikkes ret. Tag på hver 
anden omgang 2 masker sammen på hver side af 
de 3 midterste masker på forstykket. OBS! at 

maskerne på hver side er ens hver omgang, 
enten ret eller vrang. 
3: Luk af i rib. 
4: Sy sammen under ærmerne. 
5: Hæft ender, læg blusen i vand og træk den i 
facon. 
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