
4616 Børnebluse med hætte i Dolce 

 

Størrelse:          1      (2)      3      (4)      år. 

Brystvidde:       56    (58)    60    (62)    cm. 

 Hel længde:     38    (38)    40     (42)    cm. 

Garn:                 Dolce mohair (60 % kid mohair og 40 % akryl) 50 g = 150 m. 

Garnforbrug:     3      (4)       4      (5)     ngl. 

Pinde:                Rundpind nr. 5 - 60 cm, samt hæklenål nr. 4,5 til kant. 

Tilbehør:            6 knapper og 5 maske markører. 

Strikkefasthed: 17 masker = 10 cm på pind nr. 5. 

 

 

Forkortelser:  

otr-indt (= tag 1 maske løs af, strik 1 ret, træk den løse maske over) 

Ryg: Slå 77 (79) 85 (91) m op på pind nr. 5 og strik 13 p ret. Bemærk: Efter 3. p tages ind 
på midten af arb således: 1 otr-indt, 3 ret, 2 ret sm, gentag disse indtagninger på skiftevis 
hver 4 og 6 p endnu 10 (12) 12 (13) gange, på hver side af de 3 midtermasker. Efter de 13 
p ret, skiftes til glat, slut med 1 p vrang og lad arbejdet hvile. 

Forstykke: Slå op og strik som på ryggen, til der er strikket 9 (10) 10 (11) indt. Så lukkes 
den midterste m af og hver side strikkes færdig for sig. 

Venstre Side: Fortsæt i glat og tag 1 m ind med samme pindeafstand, som ved de andre 
indtagninger, således: Strik fra retsiden til de sidste 3 m på pinden, 1 otr-indt, 1 ret, endnu 
2 (3) 3 (3) gange. Slut med 1 p vrang. 

Højre side: Fortsæt i glat og tag 1 m ind med samme pindeafstand, som ved de andre 
indtagninger således: Strik fra retsiden 1 ret, 2 ret sm, strik ret pinden ud, endnu 2 (3) 3 (3) 
gange. Slut med 1 p vrang. Læg arb til side. 

Ærmer: Slå 44 (46) 46 (48) m op på pind nr. 5 og strik 13 p ret. Bemærk: På 4. p tages 1 
m ind i hver side, gentag disse indt på hver 4 p endnu 2 gange. Strik glat til ærmet måler 
23 (24) 26 (28) cm. Lad ærmet hvile og strik et ærme til på samme måde. 



Strik alle dele sammen: Strik delene ind på p nr. 5, således: Højre forstykke, sæt 1 
markør, et ærme, sæt 1 markør, ryggen, (strik til midten af ryggen og sæt 1 markør om 
midtermasken, strik resten af ryggens masker), sæt 1 markør, det andet ærme, sæt 1 
markør, venstre forstykke. Strik så 1 vrangpind. Nu strikkes raglan, samt indtagninger ved 
slids og midtbag fra retsiden således: 1 ret, 2 ret sm, ret til 2 m før markør, 1 otr-indt, 2 ret 
sm, ret til 2 m før markør, 1 otr-indt, 2 ret sm, ret til 3 m før markør, 1 otr-indt, 3 ret, 2 ret 
sm, ret til 2 m før markør, 1 otr-indt, 2 ret sm, ret til 2 m før markør, 1 otr-indt, 2 ret sm, ret 
til 3 m før slids, 1 otr-indt, 1 ret. Strik disse indt på hver 4. p endnu 2 (3) 3 (4) gange og 
derefter på hver 2. p, til der er 65 (65) 65 (77) m igen. Strik nu 1 p fra vrangsiden. På 
næste p strikkes alle m sammen 2 og 2, dog med undtagelse af midtermasken midt bag 
og 1 m i hver side. Strik 1 p vrang og luk løst af. 

Hætten: Slå 76 (78) 82 (82) m op på pind nr. 5 og strik 13 p ret. Fortsæt i glat, men 
begynd med 1 vr-pind fra retsiden (kanten skal bukkes om udad). Når arb måler 22 (23) 23 
(24) cm, lukkes der for 9 m i begyndelsen af hver pind 3 gange i hver side. Luk de 
resterende m af. 

Montering: Sy blusen sammen i siderne og ærmesømmene. Hækl 2 rækker fastmasker 
ned langs slidsen og hækl så en række kædemasker rundt, hvor der i den højre side 
hækles luftmaskeløkker til knapper. Sy hætten sammen, buk kanten om udad og sy den 
på blusen. 

Design og opskrift: Cewec 

 


