


B2019-1 Bluse i Bumbo by Mayflower Daylight. 
  

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

Brystvidde cm: 85 (90) 95 (100) 105 (110) 

Længde cm: 54 (58) 60 (64) 68 (70) 

Forbrug ngl.: 5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Pind: 3½ og 4      

Rundpind 40 cm: 3½      

Kvalitet: Bumbo Daylight. 100 % Acryl, 240 m pr. 100 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 22 masker = 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. 
 
Strikning af underkantens bølger: 
1. pind: ret (vrangsiden). 
2. pind: 2 ret *saml tværlænken mellem de 2 næste masker op og strik den drejet ret. Strik 5 ret, løft 1 maske  
             løs af, strik 2 ret sammen og løft den løse maske over, strik 5 ret, saml tværlænken op og strik den  
             drejet ret, 1 ret*. Gentag fra * til * pinden ud. 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: Slå 95(101)107(115)121(129) masker op  
    på pinde nr. 4, skift til pinde nr. 3½  
    og strik 11 pinde spidser. Slut med 1. pind. 
2: Skift til pinde nr. 4 og strik glatstrikning til  
    arbejdet måler 36(38)40(42)44(46) cm. 
3: Luk 8(8)8(10)10(10) masker af i hver side til  
    ærmegab. Strik videre til hele arbejdet måler  
    50(54)56(60)64(66) cm. 
4: Lad arbejdet hvile. 
 
For. 
1: Strikkes som ryggen ind til arbejdet måler  
    43(44)45(46)48(50) cm. Sæt de midterste  
    39(41)41(43)45(47) masker på en nål (til hals). 
2: Strik hver side færdig for sig, ind til forstykket  
    har samme længde som ryggen. 
 
Ærmer. 
1: Slå 57(59)59(61)63(65) masker op på pinde  
    nr. 4, og skift til pinde nr. 3½. 
2: Strik bølgekant. (Se ovenfor). 
3: Skift til pinde nr. 4 og strik glatstrikning med  
    udtagning i hver side på hver 4. pind til 87(93)  
    95(99)105(111) masker. 
4: Strik 10(10)10(12)12(12) pinde uden udtagning.  
    Dette stykke sys senere til aflukningen ved  
    ærmegab. 
5: Luk 33(35)35(37)39(41) masker af i hver side  
    af ærmet. Bryd ikke garnet. 
6: Tag ryg- og forstykkets skuldermasker på en  
    pind med maskerne fra ærmet midt imellem. 
7: Strik frem og tilbage, idet der på retsiden     
    strikkes 1 maske drejet ret sammen med 2  
    masker fra skulderen. På vrangsiden strikkes    
    sidste maske vrang sammen med 2 masker. 
8: Fortsæt således til der ikke er flere  
    

 
     
    masker fra skuldrene. Bryd garnet og lad  
    arbejdet hvile. 
9: Strik det andet ærme magen til. 
 
Halskant. 
1: Begynd med maskerne fra ryggen dernæst  
    maskerne fra det ene ærme, saml 12(14)14   
    (16)16(18) masker op, strik maskerne fra  
    forstykket, saml 12(14)14(16)16(18) masker op,  
    strik maskerne fra det andet ærme. 
2: Sæt en mærketråd i hver af de fire hjørner.  
    Strik 11 pinde ret frem og tilbage, samtidig med  
    at der i hvert hjørne løftes 1 maske løs af,  
    strikkes 2 masker sammen og den løse maske  
    løftes over. Dette gøres på hver anden pind  
    (på retsiden). Pas på at indtagningerne ligger  
    over hinanden i hjørnerne. 
3: Luk af. Kanten må ikke stramme eller flane. 
 
Montering. 
1: Hæft ender. 
2: Sy side- og ærmesømme. 
3: Sy ærmerne til blusen for og bag. 
4: Læg blusen i vand og træk den i facon. 
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