
Opskrift 1612 Bluse i hulmønster i Linea 
 
Størrelse: S (M) L (XL) 
 
Overvidde: 85 (102) 119 (136) cm 
 
Hel længde: 50 (51) 53 (55) cm 
 
Garn: Cewec Linea (37 % viskose, 34 % hør, 29 % bomuld, 50 g = 215 m) 
 
Garnforbrug: 3 (3) 3 (4) ngl fv 3 (= bundfv) 
 1 (1) 1 (1) ngl fv 9 (= kontrastfv) 
 
Pinde: Jumperpinde nr. 5, hæklenål nr. 3, maskeholdere 
 
Strikkefasthed: 1 mønterrapport (= 23 m) strikket i enkelt garn på p nr. 5 = 8,5 cm i bredden. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde. 
 
NB! Undervejs strikkes skiftevis med enkelt og dobbelt garn, jf. mønsteret. 
 
Kantmasker (kantm): Første og sidste m strikkes ret på alle p. 
 
Hulmønster 
NB! 1.-12. p strikkes med enkelt garn i bundfv. 
1. p (retsiden): 1 kantm, *4 x (2 r sm), slå om, 7 x (1 r, slå om), 4 x (2 dr r sm)*. Gentag *-* i alt 5 (6) 
7 (8) gange, slut med 1 kantm. 
2. p: 1 kantm, strik vr til sidste m, 1 kantm. 
Gentag disse 2 p i alt 6 gange. 
13.-16. p: Strik ret med dobbelt garn: 1 tråd i bundfv + 1 tråd i kontrastfv. 
17.-18. p: Strik glatstrikning med enkelt garn i bundfv. 
Gentag 1.-18. p. 
 
 
Ryg 
Slå 117 (140) 163 (186) m op på p nr. 5 med enkelt garn i bundfv. Strik 1 p ret (= retsiden) og 1 p 
vrang, og fortsæt derefter i hulmønster som angivet ovenfor (i skiftevis enkelt og dobbelt garn som 
angivet). 
Strik lige op til arb måler 46 (47) 49 (51) cm. Luk de midterste 37 (46) 47 (56) m af til halsudskæring, 
og strik hver skulder færdig for sig. 
Luk yderligere 1 m af mod halsen, og vær samtidig opmærksom på at maskeantallet holdes: Antallet 
af hhv. omslag og 2 r sm skal være det samme. 
Strik lige op til arb måler 50 (51) 53 (55) cm, og sæt de resterende 39 (46) 57 (64) m på en 
maskeholder. 
Strik den anden skulder færdig på samme måde. 
 
Forstykke 
Strik som ryggen til arb måler 37 (38) 40 (42) cm. 
Luk de midterste 33 (42) 43 (52) m af til halsudskæring, og strik hver skulder færdig for sig. 
Luk yderligere 3 x 1 m af mod halsen på hver 2. p. 
Strik lige op til arb måler som ryggen til skulder, og sæt de resterende 39 (46) 57 (64) m på en 
maskeholder. 
Strik den anden skulder færdig på samme måde. 
 



Montering 
Læg skuldrene sammen ret mod ret, og sæt m til den ene skulder på hver sin pind. Strik m fra disse 
p sammen med en 3. pind, og luk samtidig maskerne af. 
Strik den anden skulder sammen på samme måde. 
Fugt arb let, læg det ud i de angivne mål, og lad det tørre liggende. Sy sidesømmene nedefra, og lad 
de øverste ca. 22 cm stå åben til ærmegab. 
Halskant: Hækl 1 omg fastmasker rundt i halsudskæringen med hæklenål nr. 3 og enkelt garn i 
bundfarven – hold gerne kanten lidt til, dvs. så udskæringen ikke bliver for stor eller kanten flaner. 
Hækl derefter 1 omg krebsemasker (= fastmasker hæklet fra venstre mod højre). 
Ærmekanter: Hækles som halskanten. 
Hæft ender. 
 
 
 


