
 

Opskrift 1601  

Bluse oppefra og ned i Linea og Anisia. 
 
Str:  S/M   (L/XL) 

Overvidde                    100cm  (110cm) 

Længde  58cm   (62cm) 

Garn:  kv.1   Linea fv. 2      kv. 2 Anisia fv. 31 

Garnmængde kv 1    3 (3)                 kv. 2     2 (2)    

Rundpind:  Rundpind nr. 3 60 og 80 cm og strømpepinde nr. 3 

Strikkefasthed: 26 m = 10 cm 

1 udt: tag tråden op i mellem maskerne, strik den drejet ret. 

 

Slå 156 m op med kv.1 på en 60 cm rundpind, strik rundt. 

1. omg: *(1 ret, 1 vr) gentag i alt 19 gange, 1 ret, sæt et mærke = M * gentag fra * til 

* 4 gange. 

2. omg: *1 ret, 1 udt, ( 1 vr, 1 ret) gentages til 1 maske før M, 1 udt, 1 ret* gentag fra 

* til * 4 gange. 

3. omg: *1 ret, ( 1 ret, 1 vr) gentages til 1 maske før M, 1 ret* gentag fra * til * 4 

gange. 

Gentag 2. og 3. omg. og strik de nye masker med i rib indenfor den første og sidste 

maske i mellem mærkerne, disse 2 masker strikkes ret på alle pinde.  

Strik i alt 21 (23) omg. 

Skift til kv. 2 

1. omg: *1 ret, 1 udt, ret til 1 maske før M, 1 udt, 1 ret* gentag fra * til * 4 gange. 

2. omg: ret 

Gentag 1. og 2. omg, de nye masker strikkes ret. Strik i alt 2o omg. 

Strik 20 (22) omg. med kv. 1  

 

Del til ærmer og kv. 2  

1. p: Slå 1 nye maske op, strik den ret. 1 ret løs af, 1 ret træk den løse maske over, 

ret til 1 maske før M, 1 udt, 1 ret M 1 ret, 1 udt, ret til 2 maske før M som herefter 

tages væk, 2 rsm, slå 1 nye maske. 

Vend. De resterende masker hviler 

2. p: vrang 

3. p: 1 ret, 1 ret løs af, 1 ret træk den løse maske over, ret til 1 maske før M, 1 udt, 1 

ret M 1 ret, 1 udt, ret til der mangler 3 masker, 2 rsm, 1 ret. 

4. p: vrang 



Gentag 3. og 4. p til der er strikket i alt 20 (22) pinde. Derefter 20 (22) pinde i kv 1. 

og 18 (20) p i kv. 2. på 19.(21.) og 20.(22.) pind lukkes 20 masker af i begyndelsen af 

hver pind = ærmer 

 

Strik på samme måde over de masker der er sat i hvil. 

 

Nu flytte det halve af maskerne over på den anden pind, så pinden starter midt for på 

blusen. Nu strikkes fra midt for til midt bag 

 

1. p: Slå 1 nye maske op, strik den ret. 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over, 

ret til 2 masker før ærmet 2 rsm sæt M, 1 ret løs af, 1 ret træk den løse maske over, 

ret til der mangler 2 m, 2 rsm, slå 1 nye maske  

Vend. De resterende masker hviler 

2. p: vrang 

3. p: 1 ret, 1 ret løs af, 1 ret træk den løse maske over, ret til 2 maske før M, 2 rsm  

M . 1 ret løs af, 1 ret træk den løse maske over, ret til der mangler 3 masker, 2 rsm, 1 

ret.  

4. p: vrang 

Gentag 3. og 4. p til der er strikket i alt 20 (22) pinde. Derefter skiftevis 20 (22) af 

hver kvalitet indtil der er 6 m tilbage, de strikkes sammen tre og tre og lukkes 

samtidig af. 

 

Strik på samme måde over de masker der er sat i hvil. 

 

Kant i ærmerne og for neden 

Med kv. 1 samles 224(246) m op forneden på blusen og strik 6 cm rib. Luk af.  

Sy ærmerne sammen og saml 84(90) m op og strik 4 cm rib. Luk af og strik det andet 

ærme på samme måde. Hæft alle enderne, fugt blusen og læg den til tørre. 

 

 

 

 

 

 


