
Opskrift 2917 Viol fra Cewec 
  

Str:    S (M) L (XL)  
Brystvidde:   76 (86) 96 (106)  

Hel længde:  57 (58) 62 (63)     
  

Garn: Bamboo Jazz fra Cewec (50% bomuld, 50% bambus) 50 
g = 132,5 m  

Garnmængde 
Bamboo Jazz fv 222 6 (6) 7 (8) ngl 

 
Pinde:   Rundpinde 3½ (60 og 80 cm) (evt. pind 3 til aflukning)  

Strikkefasthed: 25 m = 10 cm på pind 3½ 
 

Info:  Blusen bliver strikket nedefra og op i ét stykke. Der er 
ingen montering. 

 
Forkortelser: p = pind / m = masker / r = ret / vr = vrang / dr = 

drejet / omg = omgang / beg = begyndelse / slo = slå 
om / sm = sammen / indt = indtagning / mark = markør 
/ str = størrelse / oti = overtrukket indt: 1 løs af som r, 

1r, træk løs m over 
  

Ryg/Forstykker:  
Slå 550 (616) 671 (726) m op på rundpind 3,5 og strik 1 omg r (marker omg’s 

beg. = højre sidesøm).  
Strik nu bølgekant således: *3 r, flyt den 3. r-m tilbage på venstre p, træk de 

næste 8 m (på venstre p) hen over den yderste m (der lige er sat tilbage) én 
ad gangen, slo 2 gange (på højre p), og strik nu m på venstre p r(stram garnet 

lidt samtidig)*. Gentag fra *til* hele omg.  
Næste omg: *2 r sm, tag 1.omslag løs af (der er nu 1 omslag på venstre p), 

strik 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr i omslaget (= 4 m i omslaget), 1 r*. Gentag fra *til* hele 
omg (= 300 (336) 366 (396) m). 

Strik 1 omg r. På str L tages 2 m jævnt ud (= 300 (336) 368 (396) m). 
 

Skift til hulmønster:  
1.omg: *slo 2 r sm*, gentag fra *til* hele omg,  

2. og 3.omg: r 
Gentag disse 3 p,  5 (6) 7 (8) gange i alt. På sidste hulmønster-p indsættes 

markører således: 75 (84) 92 (99) r, placer markør (= midt bag), 150 (168) 184 
(198) , placer markør (= midt for), 75 (84) 92 (99) r. 
 

Skift til glatstrik og indt:  
1.omg: *r til 3 m før midter-mark, tag 1 m løs af som skulle den strikkes r, sæt 

m tilbage på venstre p (drejet), 3 r dr sm, flyt mark, 3 r sm*, gentag fra *til*, r 
til omg’s beg. (= 8 m indt). 

2.-6. omg: r 
Strik indt. 15 (15) 16 (16) gange. (= 180 (216) 240 (268) m). Afslut efter 

3.omg. 
 

På næste omg. lukkes af til ærmegab: 85 (102) 113 (126) r, luk 10 (12) 14 



(16) m, 80 (96) 106 (118) m r, luk 10 (12) 14 (16) m. Flyt mark. for omg. 
begyndelse hertil. 

                                      
Ærmer:  

80 (96) 106 (118) r, placer ærme-mark, slå 66 (66) 72 (72) m op (= venstre 
ærme), placer ærme-mark, 80 (96) 106 (118) r, placer ærme-mark slå 66 (66) 

72 (72) m op (= højre ærme)(= 292 (324) 356 (380) m).  
(Midter-mark skal blive siddende! Fortsæt indt midt for og midt bag på hver 

6.omg) 
 

Strik nu ærmemønster: 
1. omg: *1 r, 1 oti, slo*, gentag fra *til* 2 gange mere, r til 9 m før næste 

ærme-mark (venstre ærme), **slo, 2 r sm, 1 r**, gentag fra **til** 2 gange 
mere, flyt ærme-mark, 2 r sm, *slo, 2 r sm*, gentag fra *til* til der er 2 m 

tilbage før mærket, 1 oti, flyt ærme-mark. Gentag 1 gang på anden halvdel af 
omg. 

2. omg: r til 3 m før midt-bag-mark, tag 1 m løs af som skulle den strikkes r, 
sæt m tilbage på venstre p (drejet), 3 r dr sm, flyt mark, 3 r sm, r til 3 m før 

midt-for-mark, tag 1 m løs af som skulle den strikkes r, sæt m tilbage på 
venstre p (drejet), 3 r dr sm, flyt mark, 3 r sm, r omg ud. 
3. omg: *1 r, 1 oti, slo*, gentag fra *til* 2 gange mere, r til 9 m før næste 

ærme-mark (venstre ærme), **slo, 2 r sm, 1 r**, gentag fra **til** 2 gange 
mere, flyt ærme-mark, r til næste ærme-mark. Gentag 1 gang på anden halvdel 

af omg. 
4. omg: r til første ærme-mark (venstre ærme), flyt ærme-mark, 2 r sm, 1 r, 

*slo 2 r sm*, gentag fra *til* til der er 3 m tilbage før ærme-mark, 1 r, 1 oti, flyt 
ærme-mark. Gentag 1 gang på anden halvdel af omg. 

5. omg: som 3. omg 
6. omg: r 

 
Gentag disse 6 omg, til der er lavet 26 (26) 28 (28) indt midt for og midt bag og 

22 (22) 24 (24) indt ved ærmerne (= 116 (148) 164 (188) 
m).                                     

 
Halskant: 

*slo, 2 r sm*, gentag fra *til* hele omg rundt. 
Luk af i r – luk stramt af, så kanten ikke flaner (brug evt. en mindre p). 

 
Montering: 

Hæft ender. Vask arbejdet efter vaskeanvisningen på banderolen, og lad det 
tørre udstrakt i de angivne mål. 


