


2017 – 13 Bluse med stor halsudskæring i Bumbo Lux. 
  

Str.: S (M) L (XL) XXL 

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

Længde cm: 54 (57) 60 (63) 65 

Lilla, fv. 243, ngl.: 7 (8) 9 (10) 10 

Pind: 4     

Rundpind (60 cm): 4     

Strømpepind: -     

Tilbehør: Stigeelastik fra Villy Jensen. Tlf.: 86274711. 

Kvalitet: Bumbo Lux. 50 % Acryl, 50 % Nylon, 130 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 28 pinde= 10 cm.  

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er 
det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden arbejdet påbegyndes ligesom det er en god ide at 
lave en strikkeprøve. 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg og forstykke er ens. 
1: Slå 92(100)108(118)126 masker op og strik 7 
cm rib (1 ret, 1vrang). 
2: Strik herefter 34(36)38(40)42 cm glatstrik og 
tag ind til ærmegab i hver side således: Luk for 
1x5, 1x3 og 2x1 masker på alle størrelser. 
3: Strik lige op til der er 49(52)55(59)62 cm i alt og 
lad arbejdet hvile. 
4: Strik et stykke magen til. 
 
Ærmer. 
1: Slå 44(46)48(52)56 masker op og strik 7 cm rib 
(1 ret, 1 vrang). 
2: Strik videre i glatstrik samtidig med at der tages 
en maske ud i hver side på hver 6. pind til der er 
68(70)72(76)82 masker. 
 
 

 
 
3: Strik til ærmet er 34(36)38(42)44 cm (eller den 
ønskede længde til ¾ ærme). 
4: Tag ind til ærmegab som på ryg/forstykke og 
strik også her lige op til ærmegabet har samme 
længde som på ryg/forstykke. 
5: Strik et ærme magen til. 
 
Montering. 
1: Saml delene på rundpinden og strik en omgang 
glatstrik, hvor der tages jævnt ind til ca. 200(200) 
210(216)224 masker. 
2: Strik 6 cm rib (1 ret, 1 vrang). Luk af i rib. 
3: Sy blusen sammen, læg den i vand og træk 
den i facon. 
4: Mål den ønskede længde stigeelastik af og sy 
elastikken på bagsiden af halsudskæringens 
ribkant. 

 

 
 


