
Opskrift 2910     Jazzbluse Top/down                                              

 
 
Størrelse:                2 år  4 år 6 år  8   

Overvidde:               60 cm (62) cm 68 cm (73) cm 
Ærmelængde:         22 cm (24) cm 28 cm (32) cm 
Længde:          36 cm (38) cm 42 cm (46) cm 

 
Garn:                      Jazz (50 % cotton, 50 % bamboo, 50 g = 132,5 m) fra Cewec 
 
Garnmængde:       4             (4)                    5                     (6)     ngl. fv 216 
 
Pinde:                     Rundpind nr. 3.5, 60 cm, og strømpepinde nr. 3,5 
 
Strikkefasthed:    23 m og 32 p i glatstrik = 10X10 cm. Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med 
finere eller grovere pinde. 
 
Hals: Slå 75 (75) 81 (83) masker op. Strik 4 (4) 6 (6) pinde glat frem og tilbage. 1. pind er ret på retsiden. 
Begynd mønster midt for, og samtidig inddeles der til knapkant, ærme, ryg og udtagninger til raglan 
påbegyndes. 
Knapkant:   4 m alle størrelser        udtagning 
Ærme:         9 (9) 10 (11) m               udtagning 
Ryg:             26 (26) 28 (28) m           udtagning 
Ærme:         9 (9) 10 (11) m           udtagning 
For:             26 (26) 28 (28) m           udtagning        
1 kantmaske til knapkanten 
 
De 5 nye masker er raglanmasker, som strikkes ret på både ret- og vrangsiden, og på retsiden tages dr ud til 
raglan på begge sider af disse udtagninger - bortset fra knapkanten, hvor der er to raglanmasker, og der 
kun skal tages ud på hhv. højre eller venstre side af raglanmasken. I alt 8 udtagninger på hver 2. pind 20 
(22) 24 (26) gange. 
Udtagning til raglan foretages ved at strikke lænken op drejet ret. Før raglanmasken strikkes udtagning 
højredrejet (Stik venstre pind bagfra under lænken mellem m og strik den ret) og efter raglanmasken 
strikkes udtagning venstredrejet (Stik venstre pind forfra under lænken mellem m og strik den drejet ret)  
 
Knapkant kan udelades på de store størrelser ved at slå 5 masker færre op og strikke rundt fra begyndelsen. 
 
Ved 2. og 7. raglanudtagning laves et knaphul ved at strikke 2 ret, slå om, 2 ret sammen. 
Ved 10. raglanudtagning, lukkes de 4 masker af i knapkanten, og venstre sides raglanmaske lægges ovenpå 
den højre og strikkes sammen. 
Der fortsættes rundt i glatstrik med mønster efter diagrammet midt for. 
 
Krop: 
Ærmemaskerne sættes på wire eller hjælpepind, og der fortsættes på kroppen. De to raglanmasker i hver 
side hører til kroppen, og de strikkes stadig vrang på hver 2. omgang, og ret på hver anden. 
Strik til ønsket længde og slut med sidste omgang i mønsterrapporten. 



Strik 6 omgange rib (2 ret, 2 vr), hvor der tilpasses ved indtagning, så der er 2 vrang midt for, midt bag og i 
hver side. Slut med 1 omgang ret og luk af i ret. 
 
Ærmer: 
Sæt ærmemasker på strømpepinde eller magic-loop og markér masken midt under ærmet. 
Strik rundt i glat. På 8. omgang tages 1 maske ind på hver side af den markerede maske midt under ærmet. 
Indtagningen gentages på hver 8. pind endnu 7 gange, indtil ærmet måler ca. 19 (21) 25 (29) cm. Afslut på 
sammen måde som forneden på trøjen. 
 
 
Design: Irene Bendt 
 
 

Signaturforklaring: 

  ret på retsiden, vrang på vrangsiden (glatstrikning) 

O Slå om    

ʎ  2 ret sammen  

λ  
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over (drejet ret 
sammen)  

- vrang, fra retsiden, ret fra vrangsiden 
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    O     ʎ  - - λ      O     
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