
4319/2  Bluse med hulmønster 

 
 
Hals: Slå 148 (148) 156 (156) 156 m op på rundp nr. 3 med italienskopslagning eller 
almindelig krydsopslagning. Strik rundt i rib, 1 r, 1 vr til ribkanten måler 3 (3½) 3½ 
(4) 4 cm.  
 
Bærestykke: Skift til rundp nr. 4. Marker de 4 raglansømme således: 
1. markering: Markér 1. m på omg = raglansøm på ryggen i højre side af arb. 
2. markering: Efter markeret m tælles 21 (21) 23 (23) 23 m frem og næste m 
markeres = raglansøm på forstykket i højre side af arb. 
3. markering: Efter markeret m tælles 51 (51) 53 (53) 53 m frem og næste m 
markeres = raglansøm på forstykket i venstre side af arb. 
4. markering: Efter markeret m tælles 21 (21) 23 (23) 23 m frem og næste m 
markeres = raglansøm på forstykket i højre side af arb. 
 
Forhøj nakken bagtil, omkring 1. og 4. markering, med 4 p i glat således: Strik hen til 
3 m efter 1. markering (ud på ærmet), tag næste m løs af med garnet foran arb. Vend 
arb, sæt den løse m over på højre p uden at strikke den med garnet foran arb. Strik 
vr over til 3 m efter 4. markering (ud på ærmet), tag næste m løs af med garnet 
foran arb. Vend arb, sæt den løse m over på højre p uden at strikke den med garnet 
foran arb. Strik r hen til 3 m før 1. markering, tag næste m løs af med garnet foran 
arb. Vend arb, sæt den løse m over på højre p uden at strikke den med garnet foran 
arb. Strik vr over til 3 m før 4. markering, tag næste m løs af med garnet foran arb. 
Vend arb, sæt den løse m over på højre p uden at strikke den med garnet foran arb. 
 

Størrelse: S (M) L (XL) XXL  
Overvidde: 87 92 98 104 108 cm 
Længde: 
 

53 56½ 58½ 62 64 cm 

Garn: 
 

Cewec´s Papyrus (78% bomuld og 22% silke. 50 gr = 
120 meter)  

Garnforbrug:  
Papyrus fv 27 
 

6 (6) 7 (7) 8 ngl  

Pinde: 
 

Rundp nr. 3 og 4 og strømpep nr. 3 
 

Strikkefasthed: 21 m x 30 omg i glat på rundp nr. 4 = 10 x 10 cm 
 

Forkortelser: 
 

m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = 
sammen 

Bemærk: 
 
 
 

Blusen strikkes oppefra og ned. 
Diagrammet veksler mellem at der sker noget på hver 2. 
omg og på hver omg. 
 

  
 



Strik 1 omg lige ned, mens der strikkes helt frem til 1. markering (omg’s start), og 
der samtidig strikkes hulmønster ind efter diagrammet over de 19 midterste m på 
alle 4 dele, ærmer, ryg og forstykke, samtidig med at de m med omslag omkring, 
strikkes r sm med disse. Hulmønsteret placeres således at der tælles ud fra midten af 
hver del, ærmer, ryg og forstykke. Hulmønsteret strikkes lige ned på alle 4 dele hele 
arb igennem.  
 
Samtidig på 2. omg strikkes raglanudt omkring alle markeringerne således: 
Efter markering strikkes udt mod venstre således: Strik den udvalgte lænke dr r 
mod venstre, ved at stikke venstre p nedefra og ind undre lænken, strik nu det 
bagerste ben af lænken på venstre p dr r (= udt mod venstre). 
Før markering strikke udt mod højre således: Strik den udvalgte lænke dr r mod 
højre, ved at stikke venstre p ind oppefra og ind under lænken, strik nu det forreste 
ben af lænken på venstre p r (= udt mod højre). 

 
Gent raglanudt på hver 2. omg 11 (12) 13 (14) 15 gange. Herefter på hver 4. omg 6 
(7) 7 (8) 8 gange = 284 (300) 316 (332) 340 m. Strik 3 omg lige ned (gælder alle 
str.). Sæt m mellem 1. markering til 2. markering, incl. m i midten af hver raglansøm 
på hjælpetråd = 1. ærme (= 57 (61) 65 (69) 71 m) og tilsvarende m fra 3. til 4. 
markering, incl m i midten af hver raglansøm på hjælpetråd = 2. ærme (= 57 (61) 65 
(69) 71 m).  

 
Krop: 
Forsæt over kroppens 170 (178) 186 (194) 198 m, mens der samtidig slås 6 (8) 10 
(12) 14 nye m op med løkkeopslag under hvert ærme = 182 (194) 206 (218) 226 m. 
Strik lige ned til arb måler 29 (30) 31 (32) 33 cm fra de nyopslåede m. 
Strik rib, 1 r, 1 vr til ribkanten måler 5 (5½) 5½ (6) 6 cm. Luk af med italiensk 
aflukning eller almindelig aflukning. 
 
Ærmer: 
Sæt de 57 (61) 65 (69) 71 m fra ærme tilbage på rundp. Saml 8 (10) 12 (14) 16 m 
op under ærmet, 1 m for hver af de opslåede på kroppen + 1 m på hver side af disse. 
Strik rundt over de nu 65 (71) 77 (83) 87 m i glat og hulmønster som mønster 
fremkommer. Strik lige ned til arb måler 3 (4) 5 (6) 6 cm fra opsamlingen. Skift til 
strømpep nr. 3. Strik rundt i rib, 1 r, 1 vr til manchetten måler 5 (5½) 5½ (6) 6 cm. 
Luk af med italiensk aflukning eller almindelig aflukning. Strik det andet ærme på 
samme måde. 
 
Montering: 
Hæft enderne og damp arb forsigtigt igennem. 
 
   
Design og opskrift: Stine Hoelgaard Johansen 

 


