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Str. 3/6 mdr. (9/12 mdr.) 18/24 mdr. (3 år)

Brystvidde, cm: 50 55 60 65

Hel længde, cm: 28 31 34 38

Garnforbrug, Easy Care Tweed, ngl.: 2 2 3 3

Pinde: Strømpepinde 3 mm og rundpind 3 mm (40 eller 60 cm)  

Strikkefasthed: 28 m i glat på p 3 mm = 10 cm

Udt: Slå om.

Blusen strikkes oppefra og ned.

Slå med strømpep 3 mm i alt 82 (86) 92 (96) m op og strik 
12 omg glat. 
Inddel arb i 4 således: Sæt 1. mærke ved omgs beg, 2. 
mærke efter 14 (15) 16 (17) m, 3. mærke efter yderligere 27 
(28) 30 (31) m og 4. mærke efter 14 (15) 16 (17) m. Fortsæt i 
glat, og på 2. omg tages ud således: Strik 1 r, 1 udt, *strik, 
indtil der mangler 1 m før næste mærke, 1 udt, 2 r, 1 udt*, 
gentag fra * til * yderligere 2 gange og slut med 1 udt og 
1 r. (= 8 m taget ud). Gentag disse udt på hver 2. omg i alt 
20 (23) 25 (28) gange (= 242 (270) 292 (320) m).

Ærmemaskerne hviler således: 
Sæt de første 54 (61) 66 (73) m til hvile, slå 4 (4) 5 (5) m 
op, strik 67 (74) 80 (87) m, lad de næste 54 (61) 66 (73) m 
hvile, slå 4 (4) 5 (5) m op, og strik de sidste 67 (74) 80 (87) 
m. Omgs start er i siden i midten af de nyopslåede m.
Fortsæt rundt i glat, indtil arb fra delingen måler 15 (17) 
19 (22) cm. Nu strikkes i-cord kant således: Start ved omgs 
start. Slå 4 m op med strikkeopslagning, *strik 3 r, 2 dr sm, 
sæt de 4 m tilbage på venstre p*, gentag fra * til *, indtil 
alle m på blusen er strikket med. Luk de 4 m af. Sy den lille 
søm.

Ærmer
Sæt de 54 (61) 66 (73) ærmemasker på strømpep 3 mm 
og strik 4 (4) 5 (5) m op under ærmet. Strik rundt i glat. 
Markér omgs start. Tag på hver 8. omg 1 m ind på hver 
side af markeringen, indtil der er 44 (49) 52 (55) m. Når 
ærmet måler 16 (19) 21 (24) cm, tages på sidste omg 
ind jævnt fordelt til 38 (42) 46 (48) m. Nu strikkes i-cord 
kanten således: Start ved omgs start: Slå 4 m op med 
strikkeopslagning, *strik 3 r, 2 dr sm, sæt de 4 m tilbage 
på venstre p*, gentag fra * til *, indtil alle m på ærmet er 
strikket med. Luk de 4 m af. Sy den lille søm.

Strik det andet ærme magen til. 
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