
Opskrift 1634/2 Tilbageblik i Linea  
 
Størrelse:          S     (M)     L     (XL) 
Overvidde:        90   (100)  110  (120)   cm 
Længde ca.:      50   (55)    60    (65)     cm 
Garn:                  Linea (37 % viscose, 34 % linen, 29 % cotton, 50 gram = 215 meter), fra Cewec 
Garnforbrug:     2 (2) 3 (3) ngl i flg. farvenumre, 32-33-18-24-04 
Pinde:                Pinde nr. 4,5 og hæklenål nr. 4 
Strikkefasthed: 17 masker i retriller med 2 tråde på p nr. 4,5 = 10 cm 
Info: Blusen strikkes i ret på alle pinde med dobbelt tråd. 

 
Stribemønster: 
Farve: 33+32, 16 pinde ret 
Farve: 32+18, 16 pinde ret 
Farve: 18+24, 16 pinde ret 
Farve: 24+04, 16 pinde ret 
Farve: 04+33, 16 pinde ret 
Gentag stribemønsteret. 
 
Ryg: Slå 3 masker op på p nr. 4,5 med 1 tråd fv 32 og 1 tråd fv 33, strik en pind ret. Strik derefter 
stribemønster, idet der strikkes udtagning i begyndelsen af hver pind således: I den første maske 
strikkes der foran og bagi = 1 maske mere. Gentag udtagningerne i første maske på alle pinde, til 
arbejdet måler ca. 45 (50) 55 (60) cm i bredden målt langs den ene side. Afpas, så der sluttes ved 
farveskift eller midt i en stribe. Derefter strikkes de to første masker på hver pind sammen. Fortsæt, 
til der ikke er flere masker tilbage. 
 
Forstykke: Strikkes som ryggen. 
 
Ærmer: Slå 60 (62) 64 (66) masker op på p nr. 4,5 med farve 32+18, strik 16 pinde ret, strik 
derefter 16 pinde ret med farve 32+33. Luk af. 

Montering: Læg forstykke og ryg ret mod ret og sy skuldersømmene sammen ca. 14 (14) 15 (15) 
cm ind. Sy ærmerne på og sy side/ærmesømmene sammen. 
Hækl 1 række i kanten forneden med fv 32+33 med hæklenål nr. 4 således: 
*1 fastmaske i kanten, 1 luftmaske*, gentag fra * til * omgangen rundt. 
Vask (se vaskeanvisning på banderolen) blusen, læg den til tørre efter opgivne mål. 

Design og opskrift: Jette Strombski 

 

 


