
Opskrift 1611-2 Meleret bluse med kontrastkanter i Linea 
 

Størrelse: XS-S   (S-M) M-L (L-XL)  
 
 
Mål 
Overvidde ca.: 94 (99) 105 (110)  cm – målt lige under ærmegabene 
Længde: 57 (60) 63 (63)  cm – skulder til nederste kant 
 
Garn: Cewec Linea ( 37 % viscose / 34 % hør / 29 % bomuld = 200 m) 

 
Garnforbrug: 3 (3) 4 (4) ngl fv   9 sort  
 3 (3) 4 (4) ngl fv   1 hvid 
 1 (1) 1 (1) ngl fv 15 rosa 
  
Pinde: Rundpind nr. 6, 60 cm, strømpepinde nr. 6, maskemarkører eller hjælpetråd til 

markering 
 
Strikkefasthed: 15 m og 22 p i glatstrikning på p nr. 6 = 10 x 10 cm. 
 Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde. 
 Mål blusen liggende! 

 
 

Hele blusen strikkes i 2 tråde Linea (1 tråd sort, 1 tråd hvid). Kanten strikkes i 2 tråde rosa. 

Blusen er strikket oppefra og ned i et stykke!  

 
Bærestykke 

Slå 104-108-114-118 m op på rundp nr 6 (60 cm) med 2 tråde (sort og hvid). Sæt mark ind efter 31-

32-33-34 m (bagstykke), 21-22-24-25 m (ærme), 31-32-33-34 m (forstykke), 21-22-24-25 m (ærme). 

1. mark er omgs beg! 

1) *1 r, sl o, strik r til 1 m før mark, sl o, 1 r* gent dette mellem alle mark (= 8 omsl). 

2) strik 1 omg r.  

Fortsæt disse 2 omg til der i alt er lavet 16-17-18-19 udt. 

Nu deles op til krop og ærmer: Strik over bagstykkets m, sæt ærmets m på tråd, slå 8-8-10-10 m op, 

strik over forstykket, sæt ærmets m på tråd, slå 8-8-10-10 m op. Omgs beg er nu i midten af de sidst 

opslåede m.  

Krop 

Strik nu 38-40-42-43 cm lige ned over kroppens 142-148-158-164 m, målt fra de opslåede m. Skift 

til kontrastfarven (2 tråde) og rundpind nr 4,5 ( 60 cm). Strik 1 omg r, og herefter 4 omg rib (1 r, 1 

vr). Luk af i rib.   

Ærmer 

Sæt ærmets 53-56-60-63 m over på rundpind nr 6 (40 cm). 

Sæt garnet til nederst i midten af ærmegabet og tag 4-4-5-5 m op, strik over ærmets m, tag 4-4-5-5 

m op. Dette er omgs beg.  (= 61-64-70-73 m). 

På 2. og herefter hver 4. omg tages ind således: 1 r, 2 r sm, strik til der mangler 3 m, 2 r dr sm. Lav 

ialt 4 indt (= 53-56-62-65 m). Strik lige op til ærmet måler 19-20-21-22 cm fra de opslåede m. Tag 3-



2-2-3 m ind på sidste omg. 

Skift til rundp 4,5 (40 cm) og kontrastfarven (stadig 2 tråde) og strik 1 omg r. Strik herefter 4 omg 

rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib.  

Montering 

Tag 104-108-114-118 m op i halskanten med 2 tråde kontrastfarve på rundpind nr 4,5 (60 cm). 

Strik 1 omg ret og herefter 4 omg rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib.  

Hæft ender. Pres arb under et fugtigt stykke.  

 
 
Design: Sisse Chytræus 

 
 


