
Opskrift 3815 Old School - bluse med V-hals 
 
Størrelse:            S    (M)    L      (XL)     XXL 
Overvidde:        88  (98)   108  (118)  128 cm 
Længde:             56  (59)    62    (65)    68  cm 
Garn:                  Tibet (24 % Yakokse, 51 % merinould, 21 % polyamid, 25 gram = 190 meter), 
                             fra Cewec  
Garnforbrug:     7      (8)      9      (9)     10  ngl. fv 12 
Pinde:                 Rundpind nr. 4,5, 40 cm og 60 cm 
Strikkefasthed: 24 masker glatstrik = 10 cm på pind nr. 4,5. Passer strikkefastheden ikke, må der 
prøves med finere eller grovere pinde. 
Info: Blusen strikkes rundt i glatstrikning, nedefra og op til ærmegabsaflukning, derefter strikkes 
ærmer. Så samles krop og  
ærmer, og bærestykket strikkes med raglan og V-hals. 
Alle opslagninger og aflukninger i V-hals gøres med  
dobbelt tråd.  
Forkortelser: dr sm = drejet ret sammen 
sm = sammen 
m = maske 
r = ret 
v = vrang 
omg. = omgange 
Tag 1 m. ud = tag lænken op imellem m og strik den dr. r. 
 
Krop:  
Rib på ryg: Slå 106 (118) 130 (142) 154 m op med 2 tråde, knæk den ene tråd og strik videre kun 
med 1 tråd. Strik rib, 1 r, 1vr, (1. p = vr-siden) frem og tilbage, til der er strikket 8 (8) 10 (10) 10 cm. 
Lad maskerne hvile og strik ribben til forstykket på samme måde. Saml de to ribstykker og fortsæt 
rund i glat. Sæt mærketråd ved omg.’s begyndelse og efter 106 (118) 130 (142) 154 m. 
Når kroppen måler 36 (38) 40 (42) 44 cm, lukkes der 10 m af til ærmegab i hver side, (5 m på hver 
side af mærketrådene), lad kroppen hvile. Der er nu 96 (108) 120 (132) 144 m på hvert stykke = 
ryg og forstykke. 
Ærmer: Slå 48 (52) 54 (56) 58 m op på rundpind 40 cm med dobbelt tråd som på kroppen. Strik 
frem og tilbage i rib, 1 r, 1 vr, (1. p = vr-siden) til der er strikket 8 (8) 10 (10) 10 cm. Forsæt rundt 
med 1 tråd i glatstrikning, (r på alle omg.) Sæt mærketråd ved omg.s begyndelse. Samtidig på 
første omg. tages der 8 (8) 4 (4) 4 m ud. 
Tag derefter 1 m ud efter første m og før den sidste m på omg. Dette gentages på hver 1,5 cm, i alt 
18 (18) 21 (21) 21 gange = 92 (96) 100 (102) 104 m. Strik til ærmet måler 43 (43) 44 (44) 45 cm. 
Luk 10 masker af (5 m på hver side af mærketråden), lad ærmet hvile. Strik et ærme mere. 
Bærestykke: Sæt ærmerne på kroppen. Begynd omgangen ved forstykket/ højre ærme af hensyn 
til senere halsaflukning. SAMTIDIG sættes mærketråde 2 m før, og 2 m efter hver samling, dvs. 4 
masker imellem mærketrådene i alt 4 steder. Sæt afvigende farve ved omg.s begyndelse. Der er nu 
356 (388) 420 (448) 476 m. Begynd derefter raglanindtagninger på hver 2. omg: Strik til 2 m før 
første mærketråd (mellem forstykket og højre ærme), strik 2 m dr sm, strik 4 m, strik 2 m sm. 
Fortsæt således med raglanindtagninger ved hver sammenføjning på hver 2. omg. 



 Når raglanindtagningerne er foretaget 6 (5) 5 (4) 4 gange = 12 (10) 10 (8 )8 omg, deles arbejdet til 
V-hals midt på forstykket således: Begynd med 1 omg. uden raglanindtagninger.  Strik hen til midt 
på forstykket, sæt en mærketråd midt på der, og nu begynder omg./pinden her, og der strikkes 
frem og tilbage i glat.  
Første p skal være en p med raglanindtagninger, som skal fortsættes på hver 2. p.  
 Pind 1: Strik de 2 første m ved halsen dr r sm og de 2 sidste m ved halsen på pinden r sm, vend og 
strik vr tilbage. Fortsæt således med indtagninger ved halsen og raglanindtagninger på hver 2. p 23 
(26) 29 (32) 35 gange talt fra ærmegabet. Der bliver 10 m mindre pr. omg. 
På den sidste vrangpind strikkes der 4 m sm jævnt fordelt på ærmerne og 11 (13) 13 (11) 7 m sm 
over rygstykket. 
Kant i V-hals: Saml 38 (40) 42 (44) 50 m ned langs V- udskæringen, saml 1 m op midt for og sæt en 
mærketråd om denne, saml 38 (40) 42 (44) 50 m op på den modsatte side. Flyt masker så omg. 
begynder i venstre side imellem ryg og ærme. Der strikkes rundt i omg. i rib, 1 r, 1 vr. Samtidig på 
hver omg. strikkes de 2 m før mærketråden i V-hals dr r sm, derefter 1 r = mærketrådsmasken, og 
de 2 m sm efter mærketråden. Strik i alt 3 cm. Luk af i dobbelt tråd fra vr-siden, ikke for løst. 
Montering: Sy ribben i ærmerne sammen. Sy åbninger under ærmerne sammen. 
 
Design: Jette Strombski  
 
 


