
 
 
Opskrift 1632/3 Stribet sommerbluse i Linea 
 

Str:  S (M) L (XL) XXL 

Brystvidde: 92 (100) 108 (116) 124 cm 

Hel længde: 58 (60) 62 (62)   64 cm  

Ærmelængde: 43 (44) 44 (45)    45 cm  

Garn: Linea (34% hør, 29% bomuld, 37% viscose) 50 gram = 215 

Garnmængde 

Linea hvid fv 01 4 (4) 4 (5) 5 ngl 

Linea sand fv 25 1 (2) 2 (2) 3 ngl 

Lys grøn fv 11 1 (1) 1 (2) 2 ngl 

Linea Støv grøn fv 27 1 (1) 1 (1) 1 ngl 

Linea petrol  fv 16  1 (1) 1 (2) 2 ngl 

Pinde:   Rundpinde 2½ og  3 – strømpepinde 2½ og 3  

Strikkefasthed: 28 m = 10 cm på pinde 3 

  

Stribemønster: *2 omg sand, 2 omg hvid, til der er 8 striber med sand 

 2 omg hvid, 2 omg lys grøn, til der er 8 striber med lys 

grøn 

 2 omg hvid, 2 omg petrol, til der er 8 striber med petrol 

 2 omg hvid, 2 omg støv grøn, til der er 8 striber med 

støv grøn.* 

Ryg/Forstykker: Slå op med rundpind 2½ og hvid 258 (280) 302 (324) 350 m , 

og strik 8 omg glat, strik 1 omg vrang ( til ombukskant) , strik 

igen 8 omg glat. Skift til rundpind 3. Fortsæt i stribemønster 

fra * til * gennem hele arbejdet. Når arb måler 39 (40) 41 

(40) 42 cm fra ombukskanten, lukkes 2 m i hver side til 

ærmegab således: Luk 1. m af, Strik 127 (138) 149 (160) 173 

m, luk 2 m af, strik 127 (138) 149 (160) 173 m, luk 1 m af. 

Strik arbejdet færdig i ryg og forstykke.  



Ryg: Fortsæt lige op i stribemønster, til arb måler 3 cm før hel 

længde. Sæt de midterste 49 (54) 59 (62) 65 m på en nål til 

nakke, og strik hver side færdig for sig. Luk yderligere til 

nakke for 3,2,1 (3,2,1) 3,2,1 (3,2,2,1) 3,2,2,1  m rest 33 (36) 

39 (41) 46  m, som sættes på en nål ved hel længde. ( obs 

slut efter 1 p i stribe, således at der bliver 2 pinde,når 

skulderen er strikket sammen.  

Forstykke: Fortsæt lige op, til arb måler 10 cm før hel længde. Sæt de 

midterste 29 (34)39 (42) 45 m på en nål til hals, og strik hver 

side færdig for sig. Luk videre til halsudskæring, på hver 2. p 

for 5,4,3,2,1,1 (5,4,3,2,1,1) 5,4,3,2,1,1 (6,5,3,2,2,1) 

6,5,3,2,1,1 m = 33 (36) 39 (41) 46 m til rest til skulder, som 

sættes på en nål ved hel længde. Strik den anden side færdig 

på samme måde, blot spejlvendt.   

Ærmer: Slå op med str.p 2½ og hvid 60 (64) 68 (70) 72. Strik 8 omg 

glat, strik 1 omg vrang til ombukskant (alle mål tages herfra), 

strik 8 om glat. Skift til str.p 3 og fortsæt i glatstrikning med 

stribemønster. Når ærmet måler 6 (6) 5 (4) 4 cm startes 

udtagninger. Tag 1 m ud på hver side af 1.og sidst m. Gentag 

udtagningerne for hver 1½ cm. Tag ud til der er 106 (112) 

118 (124) 124 m på omgangen. Strik til ærmet måler 46 (45) 

45 (44) 44 cm eller ønsket længde. Strik et ærme mere. 

Montering: Strik skuldrene sammen. Sy ærmerne i. Buk ærmekanter og 

nederste kant halv om til vrangsiden, og sy til med usynlige 

sting  

Halskant: Saml om med hvid og rundpind 2½ - ca 166 (170) 174 (178) 

178 m. Strik 8 omg glatstrik, strik 1 omg vrang til 

ombukningskant, strik 8 omg glat. Buk halskanten om til 

vrangsiden og sy til med usynlige sting. Pres arb let   
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