


  2016-77 Bluse med trompetærmer i Bumbo Soft Merino. 
 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 
Brystvidde cm: 88 (98) 108 (118) 128 (138) 
Længde cm: 64 (66) 68 (70) 72 (74) 
Fv. 106, Koksgrå, ngl.: 9 (10) 11 (12) 13 (14) 
Pind: 4 
Rundpind (40 cm): 
Rundpind (60 cm): 

3½ 
4 

Strømpepind: - 
Kvalitet: Bumbo Soft Merino. 100 % Ren Ny Uld, 120 m pr. 50 gram. 
Strikkefasthed: Vandret: 21 masker = 10 cm. Lodret: 30 pinde = 10 cm. I mønster. 

 
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 arbejdet påbegyndes, ligesom det er en god ide at 
lave en strikkeprøve, gør prøven fugtig og træk den i facon for at kontrollere strikkefastheden. 

 

Fremgangsmåde: 
Mønster: 

1. pind (retsiden) ret. 
2. Pind (vrangsiden) 1 vrang, 1 ret, slut med 1 vrang. 

 
Ryg. 
1: Slå 91(101)111(121)131(141) masker op på 
pind nr. 4. 
2: Strik 7 pinde rib (1 ret, 1 vrang), første pind er 
vrangsiden, start med 1 vrang, 1ret, slut med 1 
vrang. Retsiden starter og slutter med 1 ret. 
3: Strik mønster til arbejdet måler 45(46)47(48) 
49(50) cm. 
4: Slut med vrangpinden. Lad arbejdet hvile. 

 
For. 
1: Strikkes som ryggen. Slut med vrangpinden. 
Lad arbejdet hvile. 

 
Ærmer. 
1: Slå 81(81)89(89)98(98) masker op på pind 
nr. 4. 
2: Strik rib som beskrevet til ryggen. 
3: Start med mønsteret, men her strikkes vrang- 
pinden således: De første 6 masker (gælder alle 
størrelser) strikkes 1 vrang, 1 ret *strik 5 vrang 
(gælder alle størrelser) 9(9)11(11)13(13) ret, 1 
vrang, slut med 1 ret*. Gentag fra * til * 4 gange, 
slut pinden med 5 vrang og de sidste 6 masker 
strikkes 1 ret, 1 vrang. Slut med 1 vrang (gælder 
alle størrelser). 
4: Fortsæt med disse 2 pinde til arbejdet måler 
10 cm fra ribkanten. 
5: Nu tages der ind i de 5 retmasker fra retsiden 
af arbejdet. Strik 1 ret, løft 1 maske løs af, strik 2 
masker ret sammen, løft den løse maske over, 1 
ret. Fortsæt således i de næste 4 retborter, så der 
bliver 10 masker mindre på ærmet (gælder alle 
størrelser). 
6: Strik som beskrevet i punkt 3, men kun med 3 
glatmasker mellem mønsteret. Strik 10 cm fra 

 
 
 
 
første indtagning, her løftes 1 maske løst af, 2 
masker ret sammen, løft den løse maske over. 
 
 
7: Der er nu 61(61)69(69)78(78) masker på 
pinden og mønsteret går nu op. 
8: Herefter tages 1 maske ud i hver side af ærmet 
på hver 6. pind (gælder alle størrelser) til 
81(81)89(89)97(97) masker. Mønsteret strikkes 
med efterhånden. 
9: Strik til arbejdet måler 50(51)52(53)54(55) cm 
eller ønsket længde. Slut med vrangpinden. Lad 
arbejdet hvile. 
10: Strik et ærme magen til. 
 
Sammenstrikning af delene på rundpind nr. 4. 
1: 1. omgang er ret, start med forstykket, et 
ærme, ryggen og et ærme. 
2: 2. omgang er ret og vrang, men ved raglan 
strikkes 4 ret (2 masker fra ærmet og 2 masker fra 
forstykket osv.) 
OBS! At mønsteret fortsættes rigtigt. 
3: På hver anden omgang (retpinden) tages ind til 
raglan således: Begynd med forstykket 2 ret, 2 
masker ret sammen, strik til der mangler 4 masker 
af forstykket, strik 2 masker drejet ret sammen, 4 
ret, altså 2 masker fra forstykket og 2 masker fra 
ærmet, foretag de samme indtagninger på ærmet 
og fortsæt således hele omgangen færdig. 
4: Der kan evt. sættes mærketråd i raglan for at 
huske indtagningerne. 
5: Strik til hele arbejdet måler 57(59)61(63)65(67) 
cm, slut med en vrangpind (altså ribpinden). Bryd 
garnet ved starten af forstykket. 
6: Sæt garnet til 12 masker før sidste raglan på 
forstykket (gælder alle størrelser). Nu strikkes der 
frem og tilbage. 



7: Start med at slå om pinden og strik raglan- 
indtagninger på retpinden som før beskrevet. Strik 
10(11)12(13)14(15) ret efter sidste indtagning på 
forstykket, vend, slå om pinden og strik tilbage til 
1 maske før omslaget, vend og slå om pinden; der 
strikkes stadigvæk indtagninger til raglan og 
vendes 1 maske før omslagene indtil maskerne 
på forstykket er brugt op. 
8: Skift til rundpind nr. 3½ og strik rib (1ret, 1 
vrang). Regulér i raglanmaskerne så retmaskerne 
i ribben ligger over retmaskerne i mønsteret. Hver 

gang der er et omslag tages det sammen med 
masken før eller efter, så der ikke bliver huller i 
arbejdet. 
Der bliver ca. 100(104)108(112)116(120) masker i 
alt. 
Strik 7 pinde rib, luk løst af. 

 
Montering. 
1: Sy ærme- og sidesømme sammen. 
2: Hæft ender, læg blusen i vand og træk den i 
facon. 


