


B2018 – 37 Bluse med farvede striber i Bumbo by Mayflower Acryl. 
. 

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

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

Længde cm: 66 (67) 69 (70) 72 (73) 

Fv. 19, Råhvid, ngl.: 
Fv. 06, Marineblå, ngl.: 
Fv. 07, Rød, ngl.: 
Fv. 12, Lysgrå, ngl.: 
Fv. 32, Blå, ngl.: 
Fv. 47, Orange, ngl.: 
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Rundpind (40 og 60 cm): 3½ 

Strømpepind: 3½ 

Kvalitet: Bumbo Acryl. 100 % Acryl, 525 m pr. 150 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 30 pinde = 10 cm. I glatstrik. 

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 at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 
 
Mønster:  
Retsiden: 4 ret 1 vrang som gentages. 
Vrangsiden: som maskerne viser. 
 
Ved farveskift er det en god ide at strikke første maske med begge farver, herved ses skiftet mindre. 
Sørg for at farveskiftene kommer til at sidde under hinanden, senere under det ene ærmegab. 
 
Fremgangsmåde. 
For og ryg. 
1: På 60 cm rundpind nr. 3½ slås 200(220)240 
(260)280(300) masker op med farve 47. Strik 
mønster. 
2: Strik 2 omgange og skift til farve 19, strik 18 
cm. 
3: Skift til forskellige farver: 1 cm med farve 06, 1 
cm med farve 07, 4 cm med farve 47, 4 cm med 
farve 12, 2 cm med farve 32 og 1 cm med farve 
06. Gælder alle størrelser. 
4: Skift til farve 19 og strik 12 cm. (Hvis blusen 
ønsker længere end de opgivne mål, kan læng-
den reguleres her). Del arbejdet i 2 lige store dele 
og luk 4 masker af i hver side til ærmegab. Efter 
aflukningen skal der være en vrangmaske i 
begyndelsen og slutningen af hver del. 
5: Lad arbejdet hvile. 
 
Ærmer. 
1: På 4 strømpepinde nr. 3½ slås 65(70)75(80)85 
(90) masker op med farve nr. 19. Strik mønster. 
2: Strik 18(19)20(21)22(23) cm samtidig med at 
der tages 2 masker ud på hver 5. omgang til 
85(90)95(100)105(110) masker. Udtagningen 
foretages med en maske imellem i slutningen og 
begyndelsen af en omgang. På de sidste 2 cm 
strikkes udtagning på hver omgang (der bliver en 
lille kile). De udtagne masker strikkes med i 
mønster efterhånden. 
3: Efter de 18(19)20(21)22(23) cm lukkes af til 
ærmegab som på blusen. (udtagningerne på 
ærmet skal sidde under ærmegabet) 

4: Lad arbejdet hvile og strik et ærme mere. 
 
Samling til raglan. 
1: Begynd med ryggen, et ærme, forstykket og det 
sidste ærme. 
2: Der er 2 vrangmasker mellem de enkelte dele. 
3: På hver anden omgang tages ind til raglan 
således: ryg, strik 1 vrang, 2 masker ret sammen, 
strik rygmaskerne til der mangler 3 masker, strik 2 
masker drejet ret sammen og 1 vrang; det samme 
foretages med ærmernes og forstykkets masker. 
4: Efter 2 omgange strikkes med forskellige farver. 
Se punkt 3 under for/ryg. Farveskiftene foretages 
ved raglanindtagning mellem ryg og ærme. Efter 
de forskellige farver strikkes resten i farve 19. 
Gælder alle størrelser. 
5: Fortsæt til der er foretaget 28(30)32(34)36(38) 
raglanindtagninger. 
6: Luk for de midterste 22(25)30(32)34(36) 
masker på forstykket og strik frem og tilbage. Vær 
OBS! På at raglanindtagningerne kun er på ret-
siden. 
7: Luk yderligere for 1 maske på hver pind mod 
halsen samtidig med at raglanindtagningerne 
fortsættes til forstykkets masker er brugt op. 
8: Strik på 40 cm rundpind nr. 3½ ca. 100(106) 
112(120)128(134) masker op i halskanten. Strik 3 
omgange rib (1 ret 1 vrang) med farve 19, skift til 
farve 06, strik 1 omgang og luk af i rib. 
 
Montering. 
1: Hæft ender, sy sammen under armene. 
2: Læg blusen i vand og træk den i facon. 


