


B2018 – 38 Stribet bomuldsbluse med hulmønster i Bumbo by Mayflower Bomuld. 
  

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

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

Længde cm: 58 (60) 62 (64) 66 (6) 

Fv. 437, brun, ngl.:  
Fv. 438, Beige, ngl.: 
Fv. 447, Laksefarvet, ngl.: 
Fv. 448, Lys Laksefarvet, ngl.: 
Fv. 498, Gul, ngl.: 
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Pind: 3 

Hæklenål: 3 

Tilbehør: En lille knap. 

Kvalitet: Bumbo Bomuld 8/4. 100 % Bomuld, 170 m pr. 50 gram.  

Strikkefasthed: Vandret: 24 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 at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 
 
Blusen er strikket i glatstrik med striber i forskellige farver og med hulmønster. Se diagram. 
Hvis blusen ønskes længere strikkes en stribe mere inden indtagning til ærmegab. 
 
Indtagning til raglan i begyndelsen af hver retpind strik 2 ret og strik 2 ret sammen, fortsæt til der mangler 4 
masker på pinden, strik 2 ret drejet sammen og 2 ret. 
 
Ryg. 
1: Slå 108(120)132(144)156(168) masker op med 
farve nr. 437 på pind 3. 
2: Strik 1 pind vrang, begynd med at strikke 
hulmønster på retpinden. Mønsteret tælles ud fra 
midten. Se diagrammet som gælder til alle 
størrelser. 
3: Farveskift hver gang der er strikket 10 pinde, 
start med farve nr. 437 dernæst:   S: nr.447, 438, 
437, 498, 448, 447, 438, 437, 498, 448, 447, 438, 
(her startes ærmegabet med raglanindtagninger 
som beskrevet øverst). Luk i begge sider for 
12x1(13x1)14x1(15x1)16x1(17x1). Nu strikkes 
med farve 437, 498, 448. 
Efter farve nr. 448 deles arbejdet til slids i ryggen i 
to lige store dele (husk raglan), og hver side 
strikkes færdig for sig. 
Herefter strikkes med farve nr. 447, 438, 437. 
Efter sidste raglanindtagning strikkes lige op i 
ærmegabet og der sluttes med 2 cm ekstra i farve 
nr. 437.  
M: Strikkes som small, men efter den sidste farve 
437 strikkes ikke 2 cm mere, men en strib med 
farve 498. 
L: Strikkes som medium, men med farve 498 
strikkes 2 cm mere. 
XL: Strikkes som L, men efter den sidste farve 
498 strikkes ikke 2 cm mere, men en strib med 
farve 448. 
XXL: Strikkes som XL, men med farve 448 
strikkes 2 cm mere. 
XXXL: Strikkes som XXL, men efter den sidste 
farve 448 strikkes ikke 2 cm mere, men en strib 
med farve 447. 

 
 
4: Strik hver side færdig for sig i striber. Luk af til 
hals ved at lukke 12(12)14(14)16(16) masker af 
mod slidsen. Luk herefter for 1x2 masker mod 
halssiden. Luk resten af maskerne af til skulder. 
Gælder alle størrelser. 
5: Strik den anden side magen til, men spejlvendt.  
 
For. 
1: Strikkes som ryggen, men efter farve 447 på 
bærestykket, strikkes 2 cm med farve 438. Luk de 
midterste 20(20)24(24)28(28) masker af til hals og 
strik hver side færdig for sig. 
2: Luk mod halssiden for 1x2 og 2x1 masker og 
strik lige op til ærmegabet har samme længde 
som på ryggen. Striberne strikkes som på ryggen. 
Gælder alle størrelser. 
 
Ærmer. 
1: Slå 66(68)70(72)74(76) masker op med farve 
437 på pind nr. 3. 
2: Strik 1 pind vrang og begynd med hulmønster 
på retpinden. Mønsteret tælles ud fra midten. Se 
diagrammet som gælder alle størrelser. På hver 6. 
pind tages en maske ud i hver side til 
78(80)82(84)86(88) masker. Maskerne strikkes 
med i mønsteret efterhånden. 
3: Strik med farve 437, 498, 448,447,448. Her 
begynder ærmegabet. Strik raglanindtagninger i 
hver side hele vejen op med farveskift som på 
ryggen. Luk de resterende masker af, når 
striberne passer med ryggens striber. 
4: Strik et ærme magen til. 



Montering: 
1: Sy side- skulder og ærmesømme. Pas på at 
striberne i alle tilfælde passer sammen og der sys 
med den farve, som passer. 
2: Sy ærmerne i. 
 
 
 
 
 

 
3: Hækl fastmasker i ryggens slids og rundt i 
halsen. Hækl en trense øverst oppe i slidsens 
venstre kant og sy en knap i højre side. 
4: Hæft ender. Læg blusen i vand og træk den i 
facon. 
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