
Opskrift 4900/2    Sommerbluse med hulsnoninger og rundt 

bærestykke 

 

Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 3½ – 220 (240) 260 (280) 300 (320) m 
og strik rundt i rib således: *3 r, 2 vr* gentag fra * til * omgangen rundt. Strik 10 

omg rib. Sæt en mærketråd ved omgangens begyndelse og efter 110 (120) 130 (140) 
150 (160) m. Fortsæt i glatstrikning til arb måler 35 (36) 37 (38) 39 (39) cm. Luk 10 

m i hver side til ærmegab således: - Luk de første 5 m på omgangen, strik til 5 m før 
sidemærket, luk 10 m af, strik til 5 før omg slutter, luk disse 5 m af. Lad arb hvile og 

strik ærmer. Der er 200 (220) 240) 260 (280) 300 m   
 

Ærmer: Slå op med lille rundpind 3½ el str. p 3½ – 70 (75) 80 (85) 85 (90) m. Strik 
10 omg rib således *3 r, 2 vr* gentag fra * til * omg rundt. Fortsæt i glatstrikning og 

start udtagninger. Sæt en mærketråd om omgangens 1. og sidste m. Tag 1 m ud på 
hver side af mærketråden. Gentag udtagningerne for hver 2 cm, til der er taget ud i 

alt 5 gange = 80 (85) 90 (95) 95 (100) m. Når ærmet måler 12 (12) 13 (13) 14 (14) 
cm (eller ønsket længde) lukkes de underste 10 m og ærmet hviler, mens der strikkes 

endnu et ærme. = 70 (75) 80 (85) 85 (90) m til rest.  
 

Bærestykke: Sæt alle delene ind på rundpind 3½, med de aflukkede m mod 
hinanden. = 340 (370) 400 (430) 450 (480) m. Start omgangen ved overgangen 
mellem ryg og ærme. Strik 1 omgang hvor der tages ind jævnt fordel til 330 (363) 

396 (418) 440 (473) m. Strik 1 omg glatstrik. Sæt et mærke midt bag. Strik 
vendepinde således, for at gøre bluse højere bagpå: 

Strik til 10 m forbi mærket, vend, slå om, strik 20 m, vend, slå om, *strik 10 m forbi 
forrige vending, vend slå om, strik igen 10 m forbi forrige vending*. Gentag fra * til * 

yderligere 2 gange. Der er nu vendt 4 gange i hver side, strik omgangen færdig. OBS 
– hver gang der strikkes forbi et omslag, strikkes omslaget sammen med den 

efterfølgende maske, således undgås huller i arbejdet. 
Strik nu mønster således:  

Størrelse: S (M) L (XL) XXL (XXXL)cm 
Overvidde: 92 (100) 108 (117)  125  (133) cm  

Længde: 
 

50 (52) 54 (56) 58   (58) cm  

Garn: 

 

Cewec´s Jeans – 100 % recycled jeans bomuld,  

50 gram = ca 155 meter  
Garnforbrug fv 29: 

 

5 (6) 7 (7) 8 (9) ngl 

Pinde 

 

Rundpind og strømpepinde 3½ 

Strikkefasthed 24 m glatstrik = 10 cm på pind nr. 3½  

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 
eller grovere pinde 

Forkortelser 
 

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

 
 

 

  



 

 
1. omg *8 vr, 3 r *gentag fra * til * omgangen rundt. 

2. omg – som omg 1 
3. omg: *Strik 8 vr, træk 3. m på venstre pind over maskerne 1 og 2, strik 1 r, 

slå om, 1 r* 
4. omg: Som omg 1 

 
Gentag disse 4 omgange til der er strikket 11 omg mønster. Tag på næste p ind 
i alle vrangfelter således:  

Indtagningsomgang: *6 vr, 2 vr sm, 3 r* gentag fra * til * omg rundt = 300 
(330) 360 (380) 400 (430) m på omgangen. Fortsæt med mønsteromgange 1-

2-3-4, blot er der nu kun 7 vrang. 
Strik i alt 9 omg på denne måde.  

Strik igen en indtagningsomgang:*2 vr sm, 5 vr, 3 r* gentag fra * til * omg 
rundt = 270 (297) 324 (342) 360 (387) m på omgangen. Fortsæt med 

mønsteromgangene som før, nu blot kun 6 vrang i hvert vrangfelt. OBS – For 
hver gang der er taget ind vil 3. omgang i mønsterforklaringen have 1 

vrangmaske mindre.  
Strik i alt 9 omgange på denne måde. Strik igen en indtagningsomgang: *strik 

4 vr, 2 vr sm, 3 r* gentag fra * til * omg rundt = 240 (264) 288 (304) 320 
(344) m på omgangen.  

Strik i alt 6 omg hvor der nu er 5 vrang i alle vrangfelterne.  
Strik en indtagningsomgang således: * Strik 2 vr sm, 3 vr, 3 r * gentag fra * til 

* omg rundt = 210 (231) 252 (266) 280 (301) m på omgangen.  
Strik i alt 6 omg med nu 4 vrang i hvert vrangfelt.  

Strik en indtagningsomgang således: *strik 2 vr, 2 vr sm, 3 r* gentag fra * til * 
omg rundt = 180 (198) 216 (228)240 (258) m.  
Strik i alt 5 omgange med kun 3 vrang i hvert vrangfelt.  

Strik en indtagningsomgang således: Strik *2 vr sm, 1 vr, 3 r* gentag fra * til 
* omg rundt = 150 (165) 180 (190) 200 (215) m på omgangen. Strik 5 omg på 

denne måde med kun 2 vrang i hvert vrangfelt.  
Strik de 2 vr sammen i hvert vrangfelt omg rundt = 120 (132) 144 (152) 160 

(172) m. Strik 10 omg rib, * 3r, 1 vr * og luk af i rib.  
 

Montering:  
Sy sammen under ærmerne. Hæft ender.  

 
   

Design og opskrift: Sanne Lousdal  


