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Halskant: slå 52 (58) m på den korte rundpind nr. 8. Markér omg’s begyndelse og 

strik 10 omg rundt i ribmønster som beskrevet ovenfor. 
1.udt: Skift til rundpind nr. 10 og tag ud således: *1 r, 1 vr, 1 r dr op*, gentag *-* 

hele omg (= 78 (87) m). De nye m strikkes vr, men fortsæt ellers ribmønster med dr 
r på alle lige omg. 

Strik 6 (7) omg i ribmønster med nye m i vr. 
2.udt: Strik 1 omg med udt således: *1 r eller dr r som mønstret viser, 1 r dr op, 2 

vr*, gentag *-* hele omg (= 104 (116) m). 
Strik 7 (8) omg i ribmønster med nye m i vr. 
3.udt: Strik 1 omg med udt: *1 r eller dr r som mønstret viser, 3 vr, 1 r dr op*, 

gentag *-* hele omg (= 130 (145) m). 
Strik 6 (6) omg i ribmønster med nye m i vr. 

4.udt: Strik 1 omg med udt: *1 r eller dr r som mønstret viser, 1 r dr op, 4 vr*, 
gentag *-* hele omg (= 156 (174) m).  

Strik 5 (5) omg uden udt 
5.udt: Strik 1 omg med udt: 1 r eller dr r, som mønstret viser, 5 vr, 1 vr dr op*, 

gentag *-* hele omg (= 182 (203) m). 
Strik 2 (4) omgange i ribmønster med nye m i vr. 

Del til krop og ærmer: Strik 29 (29) m i ribmønster, sæt de næste 34 (41) m på en 
tråd til ærme, slå 6 nye m op under ærmet, strik 57 (60) m mønster, sæt de næste 

Størrelse: 
 

S/M (M/L)     

Overvidde: 
 

125 (135) cm     

Længde: 
 

56 (58) cm     

Garn: 
 

BLOOM (48% rayon, 44% uld, 8% acryl, 100 g = 140 m) og 
DOLCE (60% kidmohair, 35% acryl, 5% polyestermetal, 50 g 

= 150 m) fra Cewec 
 

Garnforbrug:  
BLOOM farve 325 
DOLCE farve 702 
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(7) ngl 
(7) ngl 

 

    

Pinde: 

 

Rundpinde (40 og 60 cm) nr. 8 og 10mm 

 
Strikkefasthed: Ca. 10 m glat med én af hver tråd sammen = 10 cm på pind 

nr. 10 
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 

grovere pinde 
 

Forkortelser: 
 

m = masker, omg = omgang, r = ret, vr = vrang, sm = 
sammen, dr = drejet, arb = arbejdet 

 
Bemærk: 

 

Der strikkes med to tråde – en af hver – holdt sammen. 

Blusen strikkes oppefra og ned i ét stykke. 
 

Ribmønster: 1.omg: 1 r, 1 vr (i løbet af blusen stiger antallet af vr-m) 
2.omg: 1 dr r, 1 vr (i løbet af blusen stiger antallet af vr-m) 



34 (41) m på en tråd til ærme, så 6 nye masker op under ærmet, strik de sidste 28 
(32) m mønster. Strik lige ned på kroppens 126 (133) m.  

Strik lige ned til arbejdet måler ca. 48 (50) cm. Skift til rundpind nr. 8 og strik rib (1 r 
eller dr r som mønstret viser, 1 vr). På 1.omg tages 1 m ind i hvert vr-panel, så r-

linjerne passer med r i ribben. Strik i alt 10 omg rib og luk jævnt af i rib. 
 

Ærmer: Flyt ærme-m til den korte rundpind nr. 10. Sæt garnet til midt i de 
nyopslåede m, strik 3 m op, strik de 38 (41) m i ribmønster, strik 3 m op (= 44 (47) 

m). Markér omg’s begyndelse.  
Vær opmærksom på, at der ikke er 6 m vr under ærmet nu. Strik derfor mønster så 

det passer med r-linjerne. 
Strik lige ned, til ærmet måler 39 (40) cm fra ærmegabet (eller ønsket længde minus 
ribkant). Skift til rundpind nr. 8 og strik 10 omg rib som i nederst på kroppen. Luk 

jævnt af i rib. 
 

Montering: Hæft alle enderne. 
Vask: Se vaskeanvisning på banderole. Læg blusen fladt til tørre på håndklæde i 

opgivne mål. 
God fornøjelse med din blokkerbluse. 

 
Design Cewec 

 


