
Opskrift 1207 Bred bluse i Anisia Lame. 
 

Str.:                         (S )    M    (L)   

Overvidde:             (110) 120 (130)cm. 

Hel længde:            (48)   50   (52)  cm. 

Garn:                       (3)     3     (4)  ngl. Anisia Lame fv.02 +

                (3)     3     (4)  ngl. Anisia fv.10 fra Cewec. 

 

Kvalitet:                 76% Kid mohair/ 24% Polyamid. 

 

Pinde:                     Jumperpinde: nr. 4 + 9 samt rundpind nr.4 - 60 

               Maskeholdere. 

 

Strikkefasthed: 20 m i rib, i dobbelt garn, strikket med en p nr. 4 

og en p nr. 9 = 10 cm i bredden. Passer strikkefastheden ikke, må 

der prøves med finere eller grovere pinde. 

 

Hele arb strikkes i dobbelt garn, yderste m i begge sider = km 

strikkes ret på alle p. 

Udtagninger: Foretages inden for den yderste m = km, i begge 

sider. 

 

Rib:  

1. Pind: 1 km* 1 drejet ret, 1 vrang* gentag fra * til * i alt slut med 

1 km. 

Den næste + alle de følgende pinde: 1 km* drejet ret over drejet 

ret, vrang over vrang* Gentag fraa * til * slut med 1 km. 

 

Ryg: Slå (112)122(132) m op på p 4 og strik 5 pind ribmønster. 

Fortsæt i ribmønster som strikkes skiftevis med en p 4 og en p 9. 

Når arb måler (43)45(47) sættes de første (5) 6 (7) m, i starten af de 

næste 12 p, på hjælpe pinde til skuldere. Samtidig! når arb 

måler(45)47(49) cm lukkes de midterste (48)46(44) af til hals og 

hver side strikkes færdig for sig. Luk yderligere 2 x 1 m af i starten 

af hver 2.p i halssiden. 

Strik den anden skulder på samme måde. 

  

Forstykke: strik som på ryggen til arb måler 38(40)42 cm. 

Luk de midterst (22)20(18)m og strik hver side færdig for sig. 

Luk 5, 4, 3, 2, 1 m af i starten af hver 2.pind i halsiden, samtidig 

med at der, ved samme højde som på ryggen, sættes m på hjælpe p 



til skulder. Strik den anden skulder på samme måde. 

Ærme: Ærmet er det samme til 3 str. 

Slå 44 m op på p. 4 og strik 5 p ribmønster. 

Skift til p. nr. 9 og strik skiftevis med en p nr. 9 og en p nr. 4. 

Samtidig med at der tages 1 m ud i begge sider på skiftevis hver 2. 

og hver 4.p i alt 13 gange i hver side m = 70 m.  

Strik lige op til arb måler 27cm, eller ønskede længde, luk alle m 

løst af. Strik et ærme magen til. 

 

Montering: Strik for og bagstykket sammen langs skuldrene, 

samtidig med at m lukkes af. 

Saml ca. (120)130(140) m op rundt langs halsudskæring med p.4 

langs arb´s ret side og strik 5 p ribmønster med p 4.  

luk løst af i ribmønster. 

Hæft ender, sy ærmerne i og sy sidesømmene sammen. 


