
Opskrift 3803 / 2 Simplicity – bluse med små snoninger ved raglan.  
 
 
Størrelse: S (M) L (XL) 
 
Overvidde  88 (98) 108 (118)  
 
Længde : 55 (57) 59 (61)  cm 
 
Garn:  Tibet (24 % Yakokse , 51 % merinould, 21 % polyamid) 25 gram = 190 meter 
 
Garnforbrug: 7 (8) 9 (9) ngl farve 1 
 
Pinde: Pinde 4½ , rundpind 4½ til bærestykke, rundpind 4 – 40 cm til hals 
 
Strikkefasthed: 24 m glatstrik = 10 cm på pinde 4½  
 
Info km = kantmaske, første og sidste m strikkes ret på alle pinde og er kantmaske. 
 
Raglan med snoning: Marker den sammenstrikkede vrangmaske, den er midtermaske mellem 
snoningerne, og indtagningerne foretages på hver side af disse: 
 Ved omgangens start, 1 vr ( start-mærkemasken), strik 2. m ret bag 1. m, strik 
1. m ret, og lad begge masker glide af pinden, 1 vr, strik 2 r sm. 
*Strik frem til 5 masker før næste mærkemaske, tag 1 m løs af, strik 1 r, træk den løse m over, 1 vr, 
strik 2. m ret foran første m, strik 1. m ret, og lad begge masker glide af pinden, strik 1 vrang 
(mærkemasken), strik 2. m ret bag 1. m, strik 1. m ret, og lad begge masker glide af pinden, 1 vr, 2 r 
sm * . Gentag fra * til * ved de næste 2 mærkemasker, og slut omgangen med at strikke til 5 m før 
omgangens start, tag 1 m løs af, strik 1 r, træk den løse m over, 1 vr, strik 2. m ret foran 1. m, strik 1. 
m ret, og lad begge m glide af pinden.  
 
 
 
 
Ryg Slå op med pinde 4½  - 108 (120) 132 ( 144) m og strik rib frem og tilbage 

således: 1km ret, * 1 r, 1 vr * gentag fra * til * og slut med 1 km. Strik rib – ret 
over ret, vrang over vrang i alt 7 pinde. Fortsæt i glatstrikning til arb måler 35 
(36) 37 (38 cm. Luk 5 m i hver side til ærmegab, og lad arb hvile. 

Forstykke: Strikkes som ryggen, og ved samme højde, lukkes 5 m i hver side til 
ærmegab, og arb lægges til hvile, mens der strikkes ærmer. 

 
Ærmer: Slå op med p 4½ 52 (56) 58 (62)  m, og strik rib således: 1 km, * 1 r, 1 vr * 

gentag fra * til * og slut med 1 km. Strik i alt 7 pinde rib. Fortsæt i 
glatstrikning, og start udtagninger, når ærmet måler 3 cm.  Tag ud, 1 m i 
hver side indenfor kantmaskerne. Gentag udtagningerne på hver 1½ cm (OBS – 
kan godt være en smule mere en 1½cm, men skal være under 2 cm imellem, 
ellers kan man ikke nå det, til der er 94 (98) 102 (104) m . Strik til ærmet måler 
42 (42) 43 (43) cm eller ønsket længde. Luk 5 m i hver side af, og lad ærmet 
hvile. 

 Strik et ærme mere.  
 
Raglan: Sæt alle delene ind på rundpind 4½ - ryg, ærme, forstykke ærme. Omgangen 

starte ved overgangen mellem ærme og ryg. Der er 



 364 (396) 428 (456) m på omgangen.Strik en omgang, hvor der strikkes 1 m fra 
hver del ærme/ryg, - ryg/ærme – ærme/forstykke, og forstykke ærme vrang 
sammen. = 360 (392) 424 (452)  Disse 4 sammenstrikkede vrangmasker er 
mærkemasker for videre raglanindtagninger. Sæt en mærketråd i hver af de fire 
vrangmasker. 1 i en afvigende farve ved omganges start.  

 Start raglanindtagninger efter beskrivelsen øverst, med små snoninger på hver 
side af vrang-mærkemasken.  

 Gentag raglanindtagningerne på hver 2. omgang, og snoningerne på hver 2. 
omg,  til der er taget ind 28 (30) 32 (34) gange = 136 (152) 168 (180) masker på 
omgangen. Strik en omgang efter sidste raglan. Sæt de midterste ( på 
forstykket)  26 (24) 32 (40) m på en nål til hvile til halsudskæring. Bryd garnet. 
Omgangen starter nu ved halsudskæringen. Strik glatstrik ( og snoninger ved 
raglan), der tages fortsat ind til raglan, og der lukkes samtidig af ved halsen, på 
hver pind, for 3,2,1 m. Alle masker på forstykket er nu brugt op.  

Halskant.  Saml op til hals med lille rundpind 4. De hvilende m strikkes glat, ved raglan 
strikkes m således:*1 vr, 2 r sm, 1 vr, 2 r sm*. Strik rundt i rib, * 1 r, 1 vr i alt 2 
cm. Luk af i rib.   
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