
Opskrift 2915 Drengebluse med sømandsstriber 

Størrelse: 1 (2) 4 (6) år 

Mål 
Vidde, ca.: 58 (61) 66 (72) cm – målt lige under ærmegabene
Længde: 30 (34) 39 (44) cm

Garn: Cewec Jazz Bamboo (50 % bomuld / 50 % bambus, 50 g = 132,5 m) 

Garnforbrug: 2 (2) 3 (3) ngl hvid fv 201,
2 (2) 3 (3) ngl blå fv 207,
en rest rød fv. 204 

Pinde: Strikkepinde nr 3 og 3½. Rundpind nr. 3 (40 cm) 

Strikkefasthed: 25 m og 34 p i glatstrikning på p nr. 3½  = 10 x 10 cm. 
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde. 

Særlige forkortelser: 
m = masker / r = ret / vr = vrang /p = pind / omg = omgang / dr = drejet /  
sm = sammen / kantm-r = kantmasker strikkes ret / arb = arbejdet / * * = gentag 
mellem stjernerne 
1 r dr op = 1 ret drejet op (tag lænken mellem m op på p og strik den drejet) 

Stribemønster: 8 p blå, 8 p hvid 

Bagstykke: Slå 72 (76) 82 (90) m op på p nr 3 med rød og strik 5 p rib (1 r, 1 vr). 
Skift til p 3½ og stribemønster.  
Strik lige op i glat (med en kantm-r i begge sider), til arb måler 28 (32) 37 (42) c
m. 
Luk de midterste 22 (24) 26 (28) m af til hals, og strik hver side færdig for sig.  
Mod halssiden lukkes 2 m af 2 gange på hver 2. p.  
Når arb måler 30 (34) 39 (44) cm sættes de rest 21 (22) 24 (27) m på hjælpepin
d. 
Strik den anden side spejlvendt. 

Forstykke: Strikkes som bagstykket til arb måler 26 (30) 35 (40) cm.  
Luk de midterste 12 (14) 16 (18) m af til hals og strik hver side færdig for sig. Mo
d halssiden lukkes 2 m af 3 gange og 1 m 3 gange på hver 2. p. 
Strik lige op til forstykket har samme højde som bagstykket og sæt de rest 21 (2
2) 24 (27) m på hjælpe-p.
Strik den anden side spejlvendt.

Ærmer: Slå 36 (41) 46 (49) m op på p nr 3 med rød og strik 5 p rib (1 r, 1 vr).
Skift til p 3½ og stribemønster og strik glat.
Tag 1 r dr op i begge sider inden for kantm-r på hver 4. p 16 (17) 19 (21) gange.
(= 68 (75) 84 (91) m). Strik lige op til arb måler 21 (23) 27 (31) cm.
Luk så vidt muligt af efter en hel stribe.

Montering: Strik skuldrene sammen. Sy ærmerne fast på siderne (midt ærme til skulder).
Sy ærme- og sidesømme.
Saml m op i halskanten med rundpind og rød (ca. 1 m i hver m). Strik 5 omg rib
(1 r, 1 vr), luk løst af i rib. Pres blusen let under et fugtigt stykke.

Design: Sisse Chytræus 


