


B2020-3 - Bluse i Bumbo Puffy str. One-size. 
Blusen strikkes frem og tilbage på pind 10. 

 
Hel længde:   60 cm 
Overvidde:   ca. 2 x 67 cm 
Ærmelængde:  ca. 42 cm 
Garnforbrug:   3 nøgler af bundfarve. 
  1 nøgle stribe 1 
  1 nøgle af stribe 2 
Pinde:  8 og 10  
Strikkefasthed:  9 m på pind nr. 10 i glat = 10 cm i bredden. 
 
 
Mønster: Ca. 9 cm i bundfarve, dernæst 2 pinde i stribe 1, ca. 9 cm bundfarve, dernæst 2 pinde i stribe 2. 
Dette gentages til trøjen måler 60 cm. 
 
Forstykke. 
Slå 60 masker op på pind 10 og strik striber som beskrevet i mønster. Når arbejdet måler 60 cm (eller den 
ønskede længde) lukkes der løst af, så det ikke strammer eller flaner. 
 
Bagstykke. 
Strikkes lige som forstykke. 
 
Ærmer. 
Slå 22 m op på pind 8, strik 7 cm rib, 1 ret, 1 vrang. 
Nu tages der 20 masker ud. Løft første maske løs af og tag nu ud i hver maske, sidste maske strikkes ret. 
Skift til pind 10 og strik lige op ca. 42 cm. Luk løst af. 
 
For og bagstykke syes sammen på skulderen, ca. 18 cm, lad ca. 30 cm stå åben til halshul. Vend arbejdet 
på vrangen, og sy siderne sammen, sy ærmerne i. 
 
 
 

 

For alternativ opskrift på rundpind størrelse 10, se næste side… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



B2020-3 - Bluse i Bumbo Puffy str. One-size. 
Blusen strikkes på rundpind størrelse 10. 
 
 
Hel længde:   60 cm 
Overvidde:   ca. 2 x 67 cm 
Ærmelængde:  ca. 42 cm 
Garnforbrug:   3 nøgler af bundfarve. 
  1 nøgle stribe 1 
  1 nøgle af stribe 2 
Rundpind (80 cm): 8 og 10  
Strikkefasthed:  9 m på pind nr. 10 i glat = 10 cm i bredden. 
 
 
Mønster: Ca. 9 cm i bundfarve, dernæst 2 pinde i stribe 1, ca. 9 cm bundfarve, dernæst 2 pinde i stribe 2. 
Dette gentages til trøjen måler 60 cm. 
 
Her er det en god idé at strikke ærmerne først, således, at der kan måles af til ærmegab. 
 
Ærmer. 
Slå 22 m op på pind nr. 8 og stik 7 cm rib, 1 ret, 1 vrang. Tag 20 masker ud, løft første maske af, tag nu ud i 
hver maske, strik sidste maske ret. Skift til pind nr. 10 og strik ca. 42 cm, luk af. 
 
For- og bagstykke. 
Slå 120 masker op på rundpind nr. 10 og strik som mønsteret beskriver. Når arbejdet måler ca. 34 cm, deles 
der til for- og bagstykke, 60 masker til hver.  
 
Bagstykke. 
Slå en maske op i hver side en gang, (kantmaske), strik lige op til arbejdet måler ca. 26 cm. Luk af. 
 
Forstykke. 
Strikkes lige som bagstykke. 
 
Montering. 
Sy for og bagstykke sammen, ca. 18 cm på hver skulder 
 
 
 




