
Opskrift 4626 Bluse med lange masker 

 
 
 
Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 4½ 140 (152) 168 (180) m og strik rundt i rib 
*2 r, 2 vr* gentag fra * til i alt 5 cm. Skift til rundpind 4. Strik 1 omg glatstrik og tag 
på 1. omg ind jævnt fordelt til 100 (108) 120 (128) m.  
Sæt en mærketråd i hver side med 50 (54) 60 (64) m til hver del. 1 m på hver side af 
denne mærketråde er ”sidemasker” og strikkes ret på alle mønsteromgange.  
Strik nu de 4 mønster omgange (1. omg er strikket) – 2. omg glat, 3. omg med 
mønster og 4. omg med mønster – og gentag disse 4 omg til arb måler 37 (38) 39 
(40) cm.  
 
 

Størrelse: S (M) L (XL)   
Overvidde: 100 (110) 120 (130)cm   
Længde: 
 

58 (60) 62 (64) cm   

Garn: 
 

Cewec´s Dolce Multi 
(60% kid mohair, 40% acryl, 50 g=150 m)   

Garnforbrug fv 414:  
 

5 (6) 6 (7) ngl   

Pinde: 
 

Rundpind 4½ og 4 – 80 cm. Strømpepinde 4½. 
Rundpind 4 – 40 cm.  

Strikkefasthed: 10 m mønster med lange masker = 10 cm på pinde 4 
Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm =sammen 

Mønsteromgange 
når der strikkes 
rundt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mønsterpind 3 og 4 
når der strikkes 
frem og tilbage:  

1. omg: strik alle m ret  
2. omg: strik alle m ret 
3. omg forstykke: 1 sidemaske, *slå om, slå om, 1 r*  

gentag fra * til * og slut med 1 sidemaske.  
Gentag sidemaske og fra * til *, slut med 1 
sidemaske på ryggen. 

4. omg:1 r (sidemaske), *lad begge omslag falde, 1 r 
* gentag fra * til * frem til sidemasken – strik 1 r 
(sidemaske), 1 r (sidemaske)  gentag fra * til * og 
slut med 1 r (sidemaske)  

 
Mønsterpind 3 er fra retsiden, og strikkes som før.  
Mønsterpind 4 er fra vrangsiden: *Strik 1 km, lad begge 
omslag falde, strik 1 vrang* gentag fra * til * og slut med 
1 km.  
 

Tip:  Når man skifter nøgle i multifarvet garn, kan det være 
smart at næste nøgle starter med samme farvenuance, 
som forrige sluttede med, så der ikke komme ”bratte” 
farveskift. Det kan også være smart at starte begge 
ærmer med nøgler, der starter nogenlunde ens.  



Ryg: Del arb ved de 2 sidemærkemasker = 50 (54) 60 (64) m til hver del. Strik arb 
videre frem og tilbage – OBS at mønsterpind 3 strikkes fra retsiden, og 
mønsterpind 4 strikkes fra vrangsiden. Fortsæt til arb måler næsten hel længde 
(slut med en mønsterpind 4.). Sæt de midterste 18 (20) 22 (24) m på en nål til 
nakke, og strik her side færdig for sig. Strik 1 pind lige op (pind 1 i 
mønsterforklaringen), og sæt de resterende 16 (17) 19 (20) maskerne til hvile på en 
nål til skulder. Strik den anden skulder færdig på samme måde. 
 
Forstykke: Fortsæt lige op til 10 cm før hel længde. Sæt de midterste 10 (12) 14 
(14) m på en nål til hals, og strik hver side færdig for sig = 20 (21) 25 (25) til hver 
del.  
Tag videre ind til halsudskæring, på hver 2. p for: 2,1,1 (2,1,1) 2,1,1 (3,1,1) m = 16 
(17) 19 (20) m til rest til skulder, som sættes på en nål vel hel længde. Der sluttes 
med 1 pind glat (1. p i mønsteret), som på ryggen – ved samme højde som på 
ryggen.  
Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt. 
  
Ærmer: Slå op med str. P 4½ 36 (36) 40 (40) m og strik rundt i rib *2 r, 2 vr* i alt 5 
cm. Skift til lille rundpind 4 og strik 2. omg glat.  
1. og sidste m på omgangen markeres med en mærketråd. Disse 2 m strikkes hele 
tiden glat. Fortsæt med 3. mønsteromgang, og derefter 4. – Strik mønster som før til 
arb måler 15 cm. Tag 1 m ud på hver side af mærkemaskerne. Gentag udtagningerne 
for hver 5 cm til der er 42 (44) 46 (48) m på omgangen. Strik til ærmet måler 44 cm, 
eller ønsket længde. Luk alle m LØST af. Strik et ærme mere. 
 
Montering: Strik skuldrene sammen, ved at sætte m på pinde, lægge arb ret mod 
ret, og med en 3. p strikke 1 m fra hver p ret sammen, samtidig med der lukkes af. 
 
Halskant: Med rundpind 4½ samles masker jævnt op rundt i halsen – de hvilende 
masker strikke ret. Strik 1 omg ret. 
Strik derefter icord-kant/hestetømmekant således: På venstre pind slås 4 nye m op. 
Strik *3 r, 2 dr r sm, - flyt de 4 m tilbage på venstre pind (uden at strikke dem)*. 
Gentag fra * til * til der resterer 4 m. Luk de 4 m af. 
 
Montering: Hæft ender. Sy icordens start og slutning sammen. Sy ærmerne i. Læg 
arb mellem fugtige stykker og lad det tørre. 
   
 

Design og opskrift: Sanne Lousdal  

 


