
 
 
Opskrift 4400 Simpelthen – Bluse med v-udskæring i Katmandu 
 

Str:   S (M) L (XL) 

Brystvidde:  95 (105) 115 (125)  cm.  

Hel længde: 60 (62) 64 (66) cm  

Ærmelængde: 44 (45) 45 (46) cm  

Garn:   Katmandu 03(19%Yak,37%bambus,36%merino,8%     

 polyamid)                

Garnmængde: 9 (10) 11 (12) ngl  

Pinde:   Pinde 3½, rundpind 3 – 60 cm. 

Strikkefasthed: 25 m = 10 cm på pinde 3 

Info: 1. og sidste m strikkes ret på alle pinde, og er 

kantmasker( km)  

 

Ryg: Slå op med p 3 118 (130) 142 (154)   masker og strik 1. p rib således: 1 km, 

*1 vr, 2 r, 2 vr * gentag fra * til * og slut med 1 vr, 1 km. Fortsæt i rib, indenfor 

km i hver side, til ribben måler 6 cm. Skift til pinde 3½ og strik glatstrikning til arb 

måler 40 (41) 42 (43) cm. Luk 1 m i hver side til ærmemarkering, og fortsæt i glat 

til arb måler 1 cm før hel længde. Sæt de midterste 42 (46) 50 (54)  m på en nål til 

nakke, og strik hver side færdig for sig. Luk yderligere ved nakken for 1 m = 36 

(40) 44 (48) m tilbage til skulder, som sættes på en nål ved hel længde. 

Forstykke: Slå op og strik som ryggen. Når arb måler 35 (36) 37 (38) cm sættes 

en mærketråd midt foran og forstykket strikkes færdig i 2 dele. ’ 

V-udskæring højre side:  Start med højre side af arbejdet, strik frem til 3 m før 

midten, strik 2 r sm, strik 1 r ( kantmaske ved v, som strikkes ret på alle pinde . 

Gentag indtagningen på hver 4. p x 5 (4) 4 (3) og derefter på hver 2.p til der 

resterer 36 (40) 44 (48) m til skulder. OBS – SAMTIDIG når arb måler 40 (41) 42 

(43) cm – lukkes 1 m i siden til ærmemarkering. Ved hel længde sættes 

skuldermaskerne på en nål til hvile.  

V-udskæring venstre side af arb: Strik 1 km, tag 1 m løs af, strik 1 ret, træk 

den løse m over. Gentag indtagningerne som på højre side, blot spejlvendt, husk 



aflukning til ærmemarkering. Ved hel længde sættes de resterende 36 (40) 44 

(48)m på en nål til skulder. 

Ærmer: Slå op med pinde 3 – (42) 46 (46) 50  m og strik rib således:  ( 1. p er 

vrangsiden).  

Str S og XL: 1 km, 1 vr * 2 r, 2 vr * gentag til * til * og slut med 2 r, 1 vr, 1 km.      

Str M og L: 1 km, 1 r * 2 vr, 2 r * gentag fra * til * og slut med  2 vr, 1 r, 1 km.   

Strik 4 cm rib . Skift til p 3½ og strik glatstrikning. På 1. p tages ud jævnt fordelt til  

59 (63) 63 (67) m. Strik til arb måler 12 cm. Tag nu ud, 1 m i hver side, indenfor 

km. Gentag udtagningerne på hver 4. pind, til der er 101 (105) 111 (115) m på 

pinden. Ved hel længde, lukkes alle m af.  

Montering: Strik skuldrene sammen. Sy ærmerne i. Sy side og ærmesømme 

sammen.  

Halskant: Saml op med rundpind 3, start ved højre skuldersøm. Saml masker op 

jævnt fordelt rundt ca 216 (220) 224 (228) m. (maskeantallet skal være deleligt 

med 4). Tæl ud således at de 2 m midt i v-udskæringen bliver 2 r (marker disse). 

Strik rundt – 2 r, 2 vr, og tag samtidig ind på hver side af de 2 markerede m 

således: *Strik frem til 1 m før de markerede masker, strik 2 r sm, tag 1 m løs af, 

strik 1 r, træk den løse m over*, strik omgangen færdig. Tag ind på denne måde på 

hver omgang, og strik i alt 7 omgange rib. Luk af på næst omgang frem til 1 m før 

de markerede m, strik 2 m sm, luk denne m af, strik 2 m sm, luk denne m af, og 

fortsat aflukningen resten af omgangen. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige 

stykker og lad det tørre.   

                          

Design og opskrift 

Sanne Lousdal  

 

 

 

 

 

 

 


