


1730 - Bluse med bare skuldre i Mayflower Easy Care. 
 

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

Overvidde cm: 100 (104) 108 (112) 116 (120) 

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

Fv. 37, Cognac, ngl.: 8 (8) 9 (10) 10 (11) 

Pinde: Rundpinde nr. 2½ og 3, 80 cm, pinde nr. 2½ og 3  

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

Tilbehør: Evt. en 3 cm bred elastik til halsudskæringen – ca. 60-70 cm. 

Strikkefasthed: 28 m og 40 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. 
 

 
Bul. 
Slå 280(290)302(312)324(336) m op på rundpind 
nr. 2½ og strik rundt i glat. Sæt et mærke ved 
omgangens begyndelse. Når arb måler 10 cm, 
lægges kanten op forneden: Skyd en strømpepind 
ind i maskerne i opslagningskanten (ca. 20 m ad 
gangen), fold kanten op på bagsiden og læg 
pindene parallelt. Strik nu med pind nr. 2½ 
maskerne sammen i ret med 1 m fra hver pind. 
Fra næste omg strikkes videre på p nr. 3. Når arb 
måler 39(40)41(42)43(44) cm, lukkes til ærmegab 
således: Fra omgangens begyndelse lukkes 14 m, 
strik 112(117)123(128)134(140) m, luk de næste 
28 m, strik 112(117)123(128)134(140) m og luk 
de sidste 14 m på omgangen. Læg arb til side. 
 
Ærmer. 
Slå 81(83)85(89)91(93) m op på pind nr. 2½ og 
strik frem og tilbage i glat. Når arb måler 8 cm, 
lægges kanten op forneden som på bullen. 
Fortsæt på p nr. 3 i glat, idet der tages 1 m ud i 
begge sider på hver 8. p 14 gange = 109(111)113 
(117)119(121) m. Når ærmet måler 34(34)35(35) 
36(36) cm, lukkes 14 m i begge sider til ærmegab 
og arb lægges til side = 81(83)85(89)91(93) m. 
Strik det andet ærme mage til. 
 
Bærestykke. 
Sæt de ventende dele på rundpind nr. 3: 
81(83)85(89)91(93) m på det ene ærme, 
112(117)123(128)134(140) m på forstykket, 
81(83)85(89)91(93) m på det andet ærme og 
112(117)123(128)134(140) m på ryggen = i alt 
386(400)416(434)450(466) m. Sæt et mærke 
mellem delene for at markere raglansømmene. 
Strik rundt i glat, idet der tages 1 m ind til raglan 
ved hvert mærke således: Fra omgangens 
begyndelse strikkes * 1 ret, 2 ret sammen, strik 
frem til 3 m før det næste mærke, strik 2 ret 
overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs af, strik  

 
 
næste m ret og træk den løst aftagne m over) og 
1 ret, flyt mærket over på højre pind og gentag fra 
* omg ud = 8 m ind. Gentag disse indtagninger på 
hver 2. omg 27(28)29(30)31(32) gange = 170 
(176)184(194)202(210) m. Derefter strikkes 8 cm 
lige op og maskerne lukkes løst af. Fold kanten 4 
cm om til vrangen og sy den fast på vrangsiden 
med elastiske sting. Lad evt. et lille hul stå åbent 
til elastikken. 
 
Skulderstropper. 
Slå 6 m op på p nr. 2½ og strik rib: 1 ret løs af, * 1 
vrang, 1 ret, gentag fra * 1 gang og slut med 1 ret. 
Strik lige op, til stroppen måler 15(15)16(16)17 
(17) cm og luk m af. Strik den anden strop mage 
til. 
 
Sy skulderstropperne fast ved raglansømmene på 
ryg og forstykke – der må ikke sys igennem løbe-
gangen, men placér sammensyningen dér, hvor 
ombukket blev syet fast. 
 
Sy ærmerne sammen og sy ærmegabene. 
 

LH 


