
BLUSE MED SKRÅ KANTER 
 

Pasform: Rummelig A-facon 

 

Materiale: Hjerte Fine, 100 % fine highland wool og 

Hjerte kid mohair, 70 % mohair / 30 % polyamid. 

Alternativ til Hjerte Fine:  

Hjerte Alpaca, 100% alpaca. 

Exclusive Alpaca, 100% baby alpaca superwash. 

Extrafine merino 150, 100% Wool, superwash. 

Picchu, 100% Alpaca. 

Mini Vital, 100 % uld superwash. 

Arezzo lin, 29% Linen/37% Cotton/34% Bamboo. 

Blend, 50% bomuld/50 acryl. 

Blend Bamboo, 70% Bamboo/30% Bomuld. 

Grønhøj Kamgarn, 100% uld. 

Carolina, 40% Acrylic/60% Cotton. 

Alternativ til Hjerte Kid mohair: 

Alpaca 400, 100% Alpaca. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

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

Brystvidde: 92 (97) 102 (107) 112 (117) cm 

Hel længde, målt ved sidesømmene: ca. 63 (64) 65 (66) 

67 (68) cm.  

Garnforbrug:  

Hjerte Fine: 6 (6) 7 (8) 9 (10) ngl á 50 g 

Hjerte kid mohair: 2 (2) 2 (2) 3 (3) ngl á 25 g 

Pinde: Rundpind nr. 3 (40+80 cm), rundpind nr. 3½ 

(40+60+80 cm), strømpepind nr. 3 og 3½. 

Strikkefasthed: 24 m og 36-38 p i stribemønster som 

beskrevet = 10 x 10 cm.  

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, 

indt = indtagning, beg = begynd / begyndelsen, gent = 

gentag, kantm = kantmaske. 

 

Forklaringer: 

1 enk indt = 1 r løs af, strik 1 r, træk den løse m over den 

strikkede.  

 

BEMÆRK:   

Strikkes fra oven og ned rundt på rundp. Ærmerne 

strikkes rundt på strømpep.  

 

STRIBEMØNSTER: 

-4 omg glat med 1 tråd Kid Mohair.  

-12 omg glat med 1 tråd Fine Highland Wool 

Gent disse 16 omg.   

 

BEGYND ØVERST VED HALSEN:  

Slå 136 (144) 152 (160) 168 (176) m op på rundp nr. 3 

med 1 tråd Fine Highland Wool og strik 5 omg rib: * 1 r, 1 

vr *, gent fra *-*.  

Skift til rundp nr. 3½.  

Fortsæt rundt i glat med Fine Highland Wool idet der på 

1. omg glat markeres 4x2 raglan-m:  

Strik 41 (43) 45 (47) 49 (51) m = ryggen, marker de 

næste 2 m, strik 23 (25) 27 (29) 31 (33) m = venstre 

ærme, marker de næste 2 m, strik 41 (43) 45 (47) 49 (51) 

m = forstykket, marker de næste 2 m, strik de sidste 23 

(25) 27 (29) 31 (33) m, marker de sidste 2 m.  
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Fortsæt rundt i glat idet der strikkes 1 udt på hver side af 

2 markerede raglan-m. I alt 8 udt på omg. Gent udt på 

hver 2. omg – 30 (32) 34 (36) 38 (40) gange.  

 

Begynd stribemønsteret når der er strikket 6 omg glat 

med Fine Highland Wool efter ribben.  

Når alle raglanudt er strikket er der 101 (107) 113 (119) 

125 (131) m på ryg og forstykke og 83 (89) 95 (101) 107 

(113) m på hvert ærme. Hertil skal lægges de 4x2 

raglan-m som deles midt for - der tælles 2 m med til 

ryggen, 2 m med til forstykket og 2 m med til hvert 

ærme.  

Lad ærmernes 85 (91) 97 (103) 109 (115) m hvile og strik 

ryggen og forstykket færdig først. 

 

RYG + FORSTYKKE:  

Strik videre over ryggens og forstykkets m – 103 (109) 115 

(121) 127 (133) m p hver del. Slå 6 nye m op til 

ærmegab i hver side mellem ryg og forstykke. Omg 

beg flyttes nu til midt for det ene ærmegab.  

Marker sidesømmene midt for de nye ærmegabs-m.  

Fortsæt rundt i glat og stribemønster.  

Når der er strikket 5 omg efter m er slået op til 

ærmegab, beg udt på ryg og forstykke: * Fra omg beg 

strikkes 79 (82) 85 (88) 91 (94) m, 1 udt, marker de næste 

2 m og strik m, 1 udt, strik hen til næste sidesøm *, gent 

fra *-* på den anden halvdel af blusen.  

Der er nu strikket 2 udt på hver halvdel af blusen.  

Fortsæt udt på hver 4. omg over resten af blusen.  

Bemærk: Hvis du ikke ønsker at vidden i blusen skal 

begynde lige under ærmegabet, kan der strikkes flere 

omg efter ærmegabet, inden udt på ryg og forstykke 

begyndes.  

Når blusen måler ca 40 cm langs sidesømmene, skiftes 

til p nr. 3. Bemærk: Målet er et ca-mål fordi der skal 

sluttes i en stribe Fine Highland Wool, ellers strik lidt 

længere.  

Strik 1 omg vr, 1 omg r, og 1 omg r hvor m aflukkes på 

sidste omg.  

 

ÆRMER:  

Sæt m fra det ene ærme over på strømpep nr. 3½ og 

strik samtidig 6 nye m op over ærmegabs-m på 

ryg/forstykke.  

I alt 91 (97) 103 (109) 115 (121) m på p.  

Strik 2 omg efter ærmegabet.  

På næste omg markeres de 2 underste m på ærmet (= 

første og sidste m på omg) og der strikkes indt på hver 

side af disse 2 m: Strik 2 r sm efter – og 1 enk indt før de 

2 markerede m.  

Gent indt på hver 8. (7.) 6. (6.) 5. (5.) omg – 18 (20) 23 

(25) 27 (29) gange = 55 (57) 57 (59) 61 (63) m tilbage.  

Strik til ærmet måler 43 cm fra ærmegabet.  

Bemærk: Målet er et ca-mål fordi der skal sluttes i en 

stribe Fine Highland Wool, ellers strik lidt længere.  

Skift til strømpep nr 3 og strik 5 omg rib (1 r, 1 vr) idet m-

antallet på 1. omg reguleres til 54 (58) 58 (60) 60 (60) m.  

Luk m på sidste omg rib.  

Strik det andet ærme på samme måde.  

 

 
Design og opskrift: Sanne Fjalland 


