


1827 – 3i1 Bluse med korte ærmer Top-Down i Mayflower Cotton Merino. 
Str.: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 70 (80) 90 (100) 110 (120) 130 (140) 

Længde ca. cm: 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 (64) 

Fv. 24 Varm oliven, ngl.: 3 (4) 4 (5) 5 (6) 7 (8) 

Rundpind (40, 60, 80) cm: 3 1/2 

Kvalitet: Mayflower Cotton Merino. 50 % Uld, 50 % bomuld, 170 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret 20 m = 10 cm lodret 30 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. 
 
Bluse med korte ærmer 
Begynd ved halsen: 
1: På 60 cm rundpind nr. 3½ slås 68(88)108(128)148(168)188(208) masker op. 
2: Strik 3 omgange ret og 2 omgange vrang. Gælder alle størrelser. 
3: Del maskerne i 4 dele og sæt et mærke ved hver del. 
4: Fortsæt i retstrik, idet der på hver anden omgang tages ud således: Strik til 1 maske før mærket saml 
lænken op inden masken, strik lænken ret; strik 2 ret, saml lænken op inden næste maske og strik den ret. 
Skift til 80 cm lang rundpind, når det er nødvendigt. Gælder alle størrelser. 
5: Udtagningen foregår ved alle afmærkninger indtil der er taget ud til 356(376)396(416)436(456)476(496) 
masker. 
6: Der er 89(94)99(104)109(114)119(124) masker til hvert ærme og 178(188)198(208)218(228)238(248) 
masker til bullen. 
7: Lad maskerne til bullen hvile og strik 2 omgange vrang og 3 omgange ret på hvert ærme, inden der lukkes 
af. Gælder alle størrelser. 
8: Strik videre med maskerne til bullen ind til denne måler 48(50)52(54) 56(58)60(62) cm fra øverste kant. 
Strik 2 omgange vrang og 3 omgange ret. Luk af. 
 
 
Montering. 
1: Sy sammen under armene og hæft ender. 
2: Gør Bluse med korte ærmer fugtig og træk den i 
facon. 
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1827 – 3i1 Bluse med 7/8 vide ærmer Top-Down I Mayfllower Cotton Merino. 
Str.: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 70 (80) 90 (100) 110 (120) 130 (140) 

Længde ca. cm: 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 (64) 

Fv. 24 Varm oliven, ngl.: 5 (6) 6 (7) 7 (8) 9 (10) 

Rundpind (40, 60, 80) cm: 3 1/2 

Kvalitet: Mayflower Cotton Merino. 50 % Uld, 50 % bomuld, 170 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret 20 m = 10 cm lodret 30 pinde = 10 cm. 

 
1: Punkt 1-6 strikkes som blusen med korte ærmer. 
7: Lad maskerne til bullen og det ene ærme hvile. 
8: Strik det andet ærme rundt i glatstrik på 40 cm 
rundpind. 
9: Strik til ærmet fra ærmegabet måler 
30(32)34(36)38(40)42(44) cm. Strik 2 omgange vrang og 
3 omgange ret. Luk af. 
10: Strik det andet ærme magen til. 
11: Strik som punkt 8 til bluse med korte ærmer. 
 
Montering som på bluse korte ærmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1827 – 3i1 Bluse med lange ærmer Top-Down I Mayflower Cotton Merino. 
Str.: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 70 (80) 90 (100) 110 (120) 130 (140) 

Længde ca. cm: 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 (64) 

Fv. 24 Varm oliven, ngl.: 6 (7) 7 (8) 8 (9) 10 (10) 

Rundpind (40, 60, 80) cm: 3 1/2 

Kvalitet: Mayflower Cotton Merino. 50 % Uld, 50 % bomuld, 170 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret 20 m = 10 cm lodret 30 pinde = 10 cm. 

 
1: Punkt 1-6 strikkes som blusen med korte ærmer. 
7: Lad maskerne til bullen og det ene ærme hvile. 
8: Strik det andet ærme rundt i glatstrik på 40 cm 
rundpind, idet der på hver 6. omgang tages en maske 
ind i begyndelsen og slutningen af omgangen til 
ærmet måler 42(44)46(48)50(52)54(56) cm (eller 
ønsket længde) fra ærmegabet. Strik 2 omgange 
vrang og 3 omgange ret. Luk af. 
9: Strik det andet ærme magen til. 
10: Strik videre med maskerne til bullen ind til denne 
måler 54(56)58(60)62(64)66(68) cm fra øverste kant. 
Strik 2 omgange vrang og 3 omgange ret. Luk af. 
 
Montering som på bluse med korte ærmer. 

 

 

 

 


