


B2018 – 33 Bluse med store flæse ærmer i Bumbo by Mayflower Baby Uld. 
  

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

Brystvidde cm: 90 (100) 110 (120) 130 (140) 

Længde cm: 64 (66) 68 (70) 72 (74) 

Fv. 48, Lysblå, ngl.: 8 (8) 9 (10) 11 (12) 

Rundpind (40 og 60 cm): 3 

Kvalitet: Bumbo Baby Uld. 100 % Uld Superwash, 165 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 26 masker = 10 cm. Lodret: 32 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 strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide vat lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 
 
Fremgangsmåde: 
Blusen er strikket i glatstrik med ombukket kant forneden og rullekanter i halsen og på ærmerne. 
 
Ryg og forstykke. 
1: Slå 230(256)282(308)334(360) masker op på 
60 cm rundpind nr. 3 og strik 10 omgange ret, 1 
omgang vrang til ombuk, 10 omgange ret og 1 
pind vrang. Gælder alle størrelser. 
2: Strik 44(45)46(47)48(49) cm glatstrik, målt fra 
ombuk. 
3: Del arbejdet i 2 lige store antal masker, strik 
frem og tilbage i glatstrik på ryggen og luk 8 
masker af i hver side til ærmegab. Gælder alle 
størrelser. 
4: Strik lige op til ærmegabet måler 19(20)21(22) 
23(24) cm. 
5: Luk til hals for de midterste 41(44)47(50)53(56) 
masker og strik hver side færdig for sig. Luk mod 
halsen for 1x2 masker og luk for de resterende 
masker. Gælder alle størrelser. 
6: Strik den anden side spejlvendt. 
 
Forstykke fra ærmegab. 
1: Strikkes som ryggen til ærmegabet måler 
15(16)17(18)19(20) cm. 
2: Luk for de midterste 33(36)39(42(45(48) 
masker og strik hver side færdig for sig. 
3: Luk mod halsen for 3x2 masker og strik lige op 
til ærmegabet har samme længde som på ryggen. 
Luk de resterende masker af. Gælder alle 
størrelser. 
4: Strik den anden side spejlvendt. 
 
Ærmer. 
1: Slå 232(232)232(248)248(248) masker op på 
rundpind nr. 3, strik 6 omgange ret til rullekant. 
Gælder alle størrelser. 

 
2: Strik 2 vrang 27(27)27(29)29(29) ret i alt 8 
gange, strik 7 omgange som maskerne viser. På 
hver 8. omgang strikkes 2 masker ret sammen før 
de 2 vrangmasker og 2 masker drejet ret sammen 
efter de 2 vrangmasker. 
3: Gentag de 7 omgange uden indtagninger og 
med indtagninger på hver 8. omgang i alt 6 
gange. Gælder alle størrelser.  
Der er nu 15(15)15(17)17(17) masker mellem 
vrangmaskerne. 
4: Efter 7. indtagning strikkes frem og tilbage da 
det sidste stykke af ærmet sys til de aflukkede 
masker i ærmegabet. Gælder alle størrelser. 
5: Efter 8. indtagning strikkes som maskerne viser 
tilbage og der lukkes af på næste pind. Gælder 
alle størrelser. 
6: Strik et ærme magen til. 
 
Montering. 
1: Sy skuldersømme og sy ærmerne i. 
2: buk kanten forneden på blusen om til 
vrangsiden og sy den til. Strik på 40 cm rundpind 
nr. 3 114(118)122(126)130(134) masker op i 
halsen og strik 6 omgange ret. Luk løst af. Gælder 
alle størrelser. 
3: Hæft ender. 
4: Læg blusen i vand, tril rullekanten og træk den i 
facon. 
 
 
 

 

 


