
Opskrift 4705 Happy sweater i Bloom 

 
Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 6 80 (88) 92 (96) 104 m og strik rundt i rib – 2 
r, 2 vr i alt 4 cm. Skift til rundpind 7 –og strik en omg glatstrik samtidig med at 

masketallet reguleres til 82 (88) 94 (98) 104. Sæt en mærketråd i hver side, med 41 
(44) 47 (49) 52 m til hver del ryg og forstykke. Strik glatstrik til arb måler 24 (26) 29 

(31) 32 cm. Luk til ærmegab ved at strikke således: Luk de 2 første m på omgangen, 
strik frem til 2 m før næste mærketråd, luk 4 m af, strik til der resterer 2 m på 
omgangen, luk disse 2 af, og lad arb hvile, mens der strikkes ærmer.  

 
 

Ærmer: Slå op med str.p 6 -  24 (28) 28 (32) 32 m og strik rundt i rib 2 r, 2 vr i alt 4 
cm. Skift til strømpepinde 7 og reguler maskeantallet på første omg til: 26 (28) 30 
(34) 34 m. Strik glatstrik rundt til arb måler 7 cm. Start udtagninger. Tag 1 m ud på 

hver side af omgangens 1. og sidste m. Gentag udtagningerne på hver 4. cm til der er 
32 (34) 38 (40) 42 m. Strik til ærmet måler 23 (26) 29 (32) 35 cm – OBS skal blusen 

bliver til 12 år, strikkes til ærmet måler 38 cm. Luk de 2 første og de 2 sidste m på 
omgangen, og lad ærmet hvile. Strik et ærme mere.  
 

Raglan: Sæt ærmerne ind på rundpinden, med de aflukkede m mod hinanden. Sæt 
en mærketråd ved omgangens start (mellem ærme og ryg) i én farve, og sæt en 

mærketråd ved hver af de øvrige sammenføjninger i en anden farve.  
Strik raglan således: Strik 1 r, strik 2 r sm, *strik frem til 3 m før mærketråden, tag 1 

m løs af, 1 r, træk den løse m over, strik 2 ret ( mærketråden sidder midt mellem 
disse 2 m), strik 2 r sm * gentag fra * til * ved de næste 2 mærketråde, og slut med 
at strikke frem til 3 m før omg slutter, tag 1 m løs af, strik 1 ret, træk den løse m 

over. Gentag indtagningerne på hver 2. omg i alt 11 (12) 13 (14) 15 (16) gange. – 
MEN, når arb måler 32 (35) 39 (42) 43 cm, sættes de midterste 10 (10) 12 (12) 12 m 

på forstykket på en nål til hals, og arb strikkes færdig frem og tilbage. Bryd garnet, og 
start omg ved halsens masker. OBS vær opmærksom på, at raglan indt 
fortsættes på retsiden. Luk derefter ved halsen, på hver 2. p for 1,1 (1,1) 1,1 (1,1) 

1,1,1 m. Når alle raglan indtagninger er foretaget, fortsættes til hals således: 
 

Størrelse: 2 (4) 6 (8) 10-12  år 

Overvidde: 63 (68) 73 (76) 80 cm 
Længde: 

 

36 (39) 43 (46) 48 cm 

Garn: 

 

Cewec´s Bloom. 48% bambus, 44% uld, 8% acryl.  

100 gram = ca 140 meter 
Garnforbrug fv 308:  
 

2 (2) 3 (4) 5 ngl 

Pinde 
 

Rundpind 6 og 7 – 60 cm, strømpepinde 6 og 7  

Strikkefasthed 13 m = 10 cm på pinde 7 
Forkortelser 
 

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

  
  



Hals: Halskanten strikkes med en lille rundpind 6 – eller med str.p 6, De hvilende m 
strikkes ret og der samles op mellem nakkemasker og maskerne fra forstykket. I alt 

skal der være ca. 48 (52) 56 (56) 60 m. Maskeantallet skal være delelig med 4. Strik 
rundt i rib *2 r, 2 vr*. Strik i alt 4 omg rib. Luk af i rib – ikke for fast.  
OBS – Det er pænest at lukke af med den tynde del af garnet.  

 
 

Montering: Sy det lille hul under hvert ærme. Hæft ender. Læg arb mellem fugtige 
stykker og lad det tørre.  
 

 
   

Design og opskrift: Sanne Lousdal  


