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Side 2

TOP-DOWN BLUSE

OM DETTE DESIGN
Blusen strikkes oppefra og ned med vendinger til 
halsudskæringen. Der strikkes udtagninger til raglan, 
hvorefter ærmerne hviler, og der strikkes videre rundt på 
kroppen. 

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Vendemaske: Efter vendingen tages første m vr løs af 
med garnet foran arb. Stram garnet og træk den løse 
m bagover, så den 'ligger med benene i vejret' og ligner 
en dobbelt m. Strik videre. Når der skal strikkes hen over 
vendingerne, stikkes p igennem begge løkker på vendema-
sken.

OPSKRIFT
Slå på rundp 5 mm (40 cm) i alt 56 (56) 60 (60) 64 (64) m 
op og strik 7 omg rib (2 r, 2 vr). Strik 1 omg r, hvor der tages 
ud jævnt fordelt til 60 (64) 68 (68) 72 (72) m. 

Marker omgs start (= midt bag). Sæt nu i alt 4 mm, der 
markerer raglanm således (uden at strikke): 

9 (10) 11 (11) 12 (12) m (= ½ bagstykke), sæt mm, 10 m (= 

ærme), sæt mm, 18 (20) 22 (22) 24 (24) m (= forstykket), 
sæt mm, 10 m (= ærme), sæt mm, 9 (10) 11 (11) 12 (12) m (= 
½ bagstykke).

Skift til rundp 7 mm (40 cm) og glatstrik med udtagninger 
til raglan og vendinger i halsen. Start midt bag:

1. p (rts): Strik r, indtil der mangler 1 m før 1. mm, slå om, 2 
r, slå om, strik r hen over ærmets m, indtil der mangler 1 m 
før næste mm, slå om, 2 r, slå om, 3 r, vend.

2. p (vrs): 1 vendem, strik vr til midt bag, fortsæt med vr 
til 1 m før næste mm, slå om, 2 vr, slå om, strik vr hen over 
ærmets m frem til 1 m før næste mm, slå om, 2 vr, slå om, 3 
vr, vend.

3. p (rts): 1 vendem, strik r til midt bag, fortsæt med r, indtil 
der mangler 1 m før 1. m, slå om, 2 r, slå om, strik r hen over 
ærmets m, indtil der mangler 1 m før næste m, slå om, 2 r, 
slå om, 3 r, strik vendem r sm til 1 m, 1 r, vend.

4. p (vrs): 1 vendem, strik vr til midt bag, fortsæt med vr 
til 1 m før næste mm, slå om, 2 vr, slå om, strik vr hen over 
ærmets m frem til 1 m før næste mm, slå om, 2 vr, slå om, 3 
vr, strik vendem vr sammen til 1 m, 1 vr, vend.

5. p (rts): 1 vendem, strik r til midt bag, fortsæt med r, indtil 
der mangler 1 m før 1. mm, slå om, 2 r, slå om, strik r hen 
over ærmets m, indtil der mangler 1 m før næste mm, slå 
om, 2 r, slå om, 4 r, strik vendem r sm til 1 m, 1 r, vend.

6. p (vrs): 1 vendem, strik vr til midt bag, fortsæt med vr 
frem til 1 m før næste mm, slå om, 2 vr, slå om, strik vr hen 
over ærmets m indtil 1 m før næste m, slå om, 2 vr, slå om, 
4 vr, strik vendem vr sm til 1 m, 1 vr, vend.

7. p (rts): 1 vendem, strik r til midt bag.
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Str. XS (S) M (L) XL (XXL)

Personligt brystmål 
cm: 76 84 92 100 110 118

Arbejdets overvidde, 
cm: 86 93 103 110 120 126

Hel længde cm: 47 49 50 51 53 54

Forbrug, ngl.:  2 2 2 3 3 3

Pinde: Rundpind 5 mm (40 og 60 cm) og rundpind 7 mm (40 og 60 eller 80 cm)

Kvalitet: Bumbo Puffy

Strikkefasthed: 12 m i glatstrik i dobbeltgarn på p 7 mm = 10 cm
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Fortsæt rundt i glatstrikning med udtagninger således: 
*strik frem til 1 m før næste mm, slå om, 2 r, slå om* gentag 
fra * til * endnu 3 gange. Gentag udtagningerne på hver 
2. omg til der er lavet  i alt 14 (16) 17 (18) 20 (21) pinde med 
raglanudtagninger - også inklusiv vendepindene = 172 
(192) 204 (212) 232 (240) m.

Nu hviler ærmerne således:
Strik r til næste mm, sæt de næste 38 (42) 44 (46) 50 (52) 
m til at hvile til ærme, slå 6 (4) 6 (8) 8 (10) m op, strik r til 
næste mm, sæt de næste 38 (42) 44 (46) 50 (52) m til at 
hvile til ærme, slå 6 (4) 6 (8) 8 (10) m op, strik r omg rundt. 
= 104 (112) 124 (132) 144 (152) m.

Fortsæt rundt i glatstrik, indtil arb fra delingen måler 
ca. 24 cm (gælder alle str). Prøv evt blusen på. OBS: der 
mangler 8 cm.

Skift til rundp 5 mm (80 cm) og tag på 1. omg 12 m ind 
jævnt fordelt. Strik 8 cm rib (2 r, 2 vr). Luk løst af i r.

Ærmer
Sæt de hvilende 38 (42) 44 (46) 50 (52) m på rundp 7 mm 
(40 cm), strik 6 (4) 6 (8) 8 (10) m op under ærmet. Strik 10 

cm rundt i glatstrik, tag på sidste omg ind jævnt fordelt til 
28 (28) 32 (32) 36 (36) m. Skift til strømpep 5 mm og strik 8 
cm rib (2 r, 2 vr). Luk løst af i r. 

Strik det andet ærme magen til.

Hæft ender.

PUFFY FV 10 


