


1810 - Langærmet bluse med hulmønster i Mayflower Super Kid Silk. 

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

Brystvidde cm: 88 (98) 108 (118) 128 (138) 148 (158) 

Længde cm: 56 (58) 60 (62) 64 (66) 68 (70) 

Fv. 63, Varm Oliven, ngl.: 7 (7) 8 (8) 8 (9) 9 (10) 

Pind: 5 

Rundpind (40 cm): 5 

Kvalitet: Mayflower Super Kid Silk. 76 % Kid Mohair, 24 % Silke, 195 m pr. 25 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 16 m x 23 pinde = 10 x 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 idé at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
idé at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. Vær OBS! på at dette hulmønster fylder 
mere i bredden end glatstrik. 

Der strikkes mønster på hver retpind og vrang på hver vrangpind. Mønsteret tælles ud fra midten. (Se 
diagram). 

Blusen er strikket i dobbelt Kid Silk. 
Ved de størrelser, hvor der er angivet ullige antal garnnøgler, tages garnet både fra ydersiden og indvendig 
fra. 

Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: På pind nr. 5 og med dobbelt garn slås 46(54) 
64(72)82(90)100(108) masker op. 
2: Strik 10(10)10(12)12(12)14(14) cm rib (1 ret,  
1 vrang). 
3: Strik herefter mønster efter diagrammet 
samtidig med at der på hver 6. pind tages en 
maske ud i hver side. Udtagningen begynder lige 
efter ribkanten og der tages ud i alt 5(5)5(6)6(6)7 
(7) gange.
4: Slå herefter 2 masker op i begyndelsen af hver
pind i alt 12(13)14(15)16(17)18(19) gange.
Herefter slås 10 masker op i begyndelsen af hver
pind i alt 1(1)2(2)3(3)4(4) gange.
5: Strik lige op til hele arbejdet måler 53(55)57(59)
61(63)65(67) cm. Luk de midterste 22(26)26(30)
30(34)34(38) masker af til hals og strik hver side
færdig for sig. Luk for 1x3 masker mod halssiden
og luk resten af maskerne af til skulder – og
ærmesøm. Gælder alle størrelser.
6: Strik den anden side magen til.

For. 
1: Strikkes som ryggen ind til hele forstykket måler 
49(51)53(55)57(59)61(63) cm. 

2: Luk de midterste 18(22)22(26)26(30)30(34) 
masker af til hals og strik hver side færdig for sig. 
3: Luk for 1x3 og 1x2 masker mod halssiden og 
luk resten af maskerne af til skulder- og 
ærmesøm. 
4: Strik den anden side magen til. Gælder alle 
størrelser. 

Montering. 
1: Sy sammen over skulder og videre ned til 
ærmets underste kant. 
2: Strik 32(34)36(38)40(42)44(46) masker op i 
ærmekanten og strik 6(6)8(8)8(10)10(10) cm 
glatstrik. Luk løst af og strik den anden ærmekant 
magen til. 
3: Strik 86(92)98(104)110(116)124(130) masker 
op hele vejen rundt i halsen og strik 6(6)8(8)8(10) 
10(10) cm glatstrik. Luk løst af. 
4: Buk og sy halskanten om mod vrangsiden. 
5: Sy underste ærmesøm og videre ned i siden. 
6: Buk og sy ærmekanterne om mod vrangsiden. 
7: Hæft ender. Gør blusen fugtig og træk den i 
facon. 
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