
Opskrift 2918 Jazz bamboo sommertop – med slids og pyntekanter 

Str: S (M) L (XL) 

Brystvidde:  90 (102) 113 (120) cm 

Hel længde: 62 (64) 66 (68) cm 

Garn: Cewec´s Jazz Bamboo (50 % bomuld/50 5 bambus) 

50 gram = 132,5 meter 

Garnmængde fv 219: 6 (7) 8 (9) ngl

Pinde:  Rundpind 3,5 – 80 cm, samt en 40 cm til hals. 

Strikkefasthed: 22 m glatstrik = 10 cm på pinde 3,5 

Info: Nederste dele strikkes frem og tilbage på rundpinden, 

derefter fortsættes rundt over for/bagstykke til arb deles 

ved ærmegab. 

Ryg (nederste kant): Slå op med p 3,5 – 136 (148) 160 (168) m og strik 

pynterib 

frem og tilbage således: (1. p er arb.s vrangside) 

1.pind: 1 km * 2 r, 2 vr * gentag fra * til * og slut med 2 r, 1 km.

2. pind: 1 km, * 2 vr, tag 1 m løs af, slå om, strik 1 r, træk den løse m over

både omslag og næste m * gentag fra * til * og slut med 2 vr, 1 km.

Gentag disse 2 pinde til ribben måler 2 cm. Disse 2 pinde kaldes pynteribkant.

Fortsæt således: 1 km, strik pynterib-kant (til slidsåbning) - over de første 23 m. 

(km, plus 22 m rib – som sluttes med 2 vr) strik glatstrik til der resterer 23 m 

på pinden, strik pynteribkant over de sidste 22 m, 1 km. Fortsæt på denne måde 

til arb måler 20 (21) 22 (23) cm. Nu startes indtagninger i hver side således: 

Strik 1 km, strik 2 m dr sammen (her er det 2 dr vr sammen), strik til der 

resterer 3 m på pinden, strik 2 vr sammen, strik 1 km. – Vend – strik også 

indtagninger på vrangpinden således: 1 km, (kig nu på maske nr 2 – strik 2 m 

dr sammen som nr 2 m viser – strik til der resterer 3 m på pinden, strik 2 m 

sammen, som 3. sidste m viser). 

Tag ind på denne måde – i starten og slutningen af hver pind – til der er taget 

18 m ind i hver side, og næste pind fra retsiden hedder: 1 km, 2 r (mønster), 2 

vr, glat – slut med 2 r (mønster), 2 vr, 1 km.  Læg arb til side og strik den 

nederste del af forstykket på samme måde. 



 

Ryg/forstykke:  Nu sættes delene samlet ind på rundpinden sammen, der er 

nu 200 (224) 248 (264) m på omgangen. Sæt en mærketråd med 100 (112) 

124 (132) m til hver del. 

Fortsæt rundt, lige op med pynterib i hver side af arbejdet således: 1 vr, 2 m 

pyntekant, 2 m vrang, strik glatstrik frem til 5 m før sidemærket, 2 m vrang, 2 

m pynt, 2 m vrang, 2 m pynt, 2 m vrang, og strik frem til 5 m før omgangen er 

slut. Strik 2 m vrang, 2 p pynt, 1 m vrang. Fortsæt lige op på denne måde, med 

de 2 mønster pinde over de 10 m i hver side, glat over alle øvrige masker. Strik 

til arb måler 40 (41) 42 (43) cm.  

Nu deles arb midt mellem de 2 vrangmasker i hver side. Disse strikkes nu som 

km, dvs r på alle pinde. Strik hver del færdig for sig. = 100 (112) 124 (136) m 

på pinden.  

Ryg: 1 km, og tag i m ud i km ved at strikke både i forreste og bageste 

maskeled. Tag endnu 1 m ud, ved at strikke dr vr i lænken, 2 m pyntekant, 2 m 

vrang fortsæt nu i glatstrik, til der resterer 5 m på pinden, strik 2 vr, 2 m pynt, 

1 udt i lænken, strik 1 vrang og 1 r i sidste m. = 104 (116) 128 (140) m.  

Fortsæt frem og tilbage i glatstrik, indenfor de 7 m i hver side, som strikkes: 1 

km, 2 r (fra vrangsiden), 2 vr, 2 r, - glat til der resterer 7 m på pinden, strik 2 r, 

2 vr, 2 r, 1 km.  

På 5. pind startes udtagninger (til lille vingeærme). Der tages 1 m ud i hver side, 

indenfor de 7 km i hver side. De nye m strikkes glat. Gentag udtagningerne på 

hver 2. p til der er taget 12 m ud i hver side = 128 (140) 152 (164) m på pinden. 

Fortsæt lige op til 8 pinde før hel længde.  

Sæt de midterste 38 (42) 42 (50) m på en nål til hals, og strik hver side færdig 

for sig. Luk videre til hals på hver 2. p for 2 m i alt 4 gange = 37 (41) 47 (49), 

SAMTIDIG med der sættes m af til skulder således: Luk til hals for de første 2 m, 

og strik til der resterer 9 (10) 11 (12)m mod skulderen, vend, slå om, og strik 

tilbage til halsen, luk til halsen for de næste 2 m, strik til 8 (9) 10 (11) m før 

forrige vending, vend, slå om, og strik tilbage til halsen. Luk for de næste 2 ved 

halsen, strik til 7 (8) 9 (10) m før forrige vending, luk 2 m ved halsen, og strik til 

nu hele pinden, alle omslag strikkes sammen med den efterfølgende m, således 

undgås huller i arb hvor der har været vendt. Sæt maskerne på en nål til skulder. 

Strik den anden side af halsen/skulderen på samme måde, blot spejlvendt.  

Forstykke:  Strikkes som ryggen til 7 cm før hel længde. Sæt de 

midterste 

10 (14) 14 (18) m på en nål til hals. = 59 (63) 69 (73) m på hver del. Strik hver 

side 

færdig for sig. Luk derefter ved halssiden, for 2 m på hver 2. p – til der er lukket 

af  

11 gange = 37 (41) 47 (49) m til rest. SAMTIDIG 8 pinde før hel længde (tæl på  

ryggen), strikkes skrå skuldre med vendepinde som på ryggen. Sæt maskerne 

på en  

nål ved hel længde. Strik de anden side færdig på samme. 

 

 



 

Montering:  Strik skuldrene sammen.  

Hals:  Saml op med en lille rundpind 3½ ca 114 (120) 126 

(130) m jævnt rundt i halsen de hvilende hals/nakke 

masker strikkes glat. Strik 3 omg glatstrik til rullekant. 

Luk af i ret.  

Slidskanterne: Læg forstykket slidskant ind bag bagstykkets, således at 

det skrå indtagningsstykke ligger langs med den 

pynterib ”søjle” som fortsætter op langs siden på blusen. 

Sy til med små usynlige sting. Sy både langs kanten på 

forsiden, og på underfaldet på indersiden.                       

  

 

Design og opskrift:  Sanne Lousdal  

 

 

   

 

 

  


