
Opskrift 4904 Waves 

 
 

Størrelse: 
 

S (M) L (XL) XXL  

Overvidde: 
 

92 (100) 110 (119)  130 cm  

Længde, ca.: 
 

52 (56) 60 (64) 66 cm  

Garn: 
 

JEANS (100% recycled bomuld, 50g = 155m) fra Cewec 
 

Garnforbrug:  
Farve 23 
Farve 21 
Farve 22 
Farve 20 
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Pinde 
 

Rundpinde nr 3 (40 & 60 cm) 

Strikkefasthed 24 m glatstrik på pind nr 3 = 10 cm 
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde 
 

Forkortelser 
 

m = masker, p = pind, omg = omgang(e), r = ret, vr = vrang, 
sm = sammen, dr = drejet, sl o = slå om, mark = markør, 
beg = begyndelse, arb = arbejdet 
  

Bemærk 
 

Blusen strikkes nedefra og op. 
Der slås op med 2 tråde, men strikkes med enkelttråd. 
 

Stribemønster 
(gentages) 

14 omg farve 23 
14 omg farve 21 
14 omg farve 22 
14 omg farve 20 
 

Wavesmønster 
 

på kroppen: 
1.omg: 4 (5) 6 (7) 8 r, *1 r, sl o, 7 (8) 9 (10) 11 r, 2 r dr sm, 
2 r sm, 7 (8) 9 (10) 11 r, sl o, 1 r*, gentag *-* i alt 5 gange, 
4 (5) 6 (7) 8 r.  
Mønsterrapporten strikkes på både for- og bagstykket. 
2.omg: r fra r-siden, vr fra vr-siden. 
Gentag disse 2 omg. 
 
på ærmer: 
1.omg: *1 r, sl o, 7 (8) 9 (10) 11 r, 2 r dr sm, 2 r sm, 7 (8) 9 
(10) 11 r, sl o, 1 r*, gentag *-* i alt 4 gange. 
2.omg: r fra r-siden, vr fra vr-siden 
Gentag disse 2 omg. 
 



Krop: Slå 216 (240) 264 (288) 312 m op med 2 tråde farve 23. Bryd den ene tråd og 
fortsæt med enkelt tråd. 
Strik 1 omg r, 1 omg vr og placér mark således: Placér mark ved omgs beg og efter 
108 (120) 132 (144) 156 m (sidesømme). Strik stribemønster & wavesmønster på 
både ryg og forstykke.  
Når arb måler ca. 32 (34) 36 (38) 40 cm, lukkes af til ærmegab således (på 14.omg i 
en stribe): Luk 4 (5) 6 (7) 8 m af, strik til 4 (5) 6 (7) 8 m før mark, luk 8 (10) 12 (14) 
16 m af, strik til 4 (5) 6 (7) 8 m før omgs beg, luk 4 (5) 6 (7) 8 m af. 
Nu strikkes ryg og forstykke hver for sig, og der strikkes frem og tilbage. 
Luk af til ærmegab i hver side for 3,3,2,2 (3,3,3,2) 3,3,3,3 (4,3,3,3) 4,4,3,3 m.  
Lad m hvile og strik ærmegab på forstykket på samme måde. 
Lad arb hvile. 
 
Ærmer: Slå 80 (88) 96 (104) 112 m op med 2 tråde på den korte rundpind. BEMÆRK 
der strikkes 3 hele striber på ærmet inden aflukning til ærmegab, så se på kroppens 
stribemønster, hvilken farve, der skal slås op med (den 4. stribe skal være den 
samme som kroppens ærmegab er strikket med). 
Bryd den ene tråd, markér omgs beg og strik stribe- og wavesmønster, til der 
mangler 1 omg på 3. stribe. På sidste omg lukkes 5 m, strik til der 5 m før omgs beg, 
luk 5 m (= 70 (78) 86 (94) 102 m). Strik frem og tilbage. 
Luk til ærmegab i hver side for 2,2,1 (3,2,1) 3,3,1 (3,3,2) 3,3,3 m. Strik 2 p lige op. 
Lad arb hvile og strik et ærme mere magen til. 
 
Bærestykket: Nu samles stykkerne: Placér mark (omgs beg), strik bagstykkets 80 
(88) 96 (104) 112 m, strik det ene ærme (= 60 (66) 72 (78) 84 m), strik forstykket, 
strik det andet ærme (= 280 (308) 336 (364) 392 m). 
Fortsæt rundt i stribe- og wavesmønster *-*. Strik 1 omg r. 
Strik nu indt således: Følg mønstret, men i stedet for 2 r dr sm og 2 r sm strikkes 3 r 
dr sm og 3 r sm (= 252 (280) 308 (336) 364 m). Vær opmærksom på, at der nu er 1 
r mindre i mønstret.  
Strik indt efter 6 (4,5) 4 (3,5) 3,5 cm – i alt 4 (5) 6 (7) 8 gange (= 168 m i alle str). 
Fortsæt lige op, til der er 5 eller 12 omg i en stribe. Strik 1 omg, 1 r, 2 r sm (= 112 
m). Luk af i vr med dobbelttråd. 
 
Montering: Sy ærmegab og hæft ender. Vask blusen (se vaskeanvisning på 
banderolen) og læg fladt til tørre i opgivne mål. 
 
Design og opskrift: Jette Strombski 
 


