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Str. XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

Overvidde cm: 85 (90) 95 (105) 115 (125) 140

Længde fra skulder til bund  
ca. cm: 52 (52) 54 (56) 58 (60) 62

Mayflower Easy Care.  
Fv. 001, hvid, ngl.

Mayflower Super Kid Silk. 
Fv. 01, hvid, ngl.
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Rundpind: 3,5 mm, 40 og 60-80 cm, samt 4 mm, 40 og 60-80 cm

Kvalitet: Mayflower Easy Care, 100% uld + Mayflower Super Kid Silk, 76% mohair og 24% silke. 

Strikkefasthed: 21 m i mønster 1 på p nr. 4 = 10 cm (strikkes i én tråd Easy Care og én tråd Super Kid Silk).
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Beskrivelser 
Udt: Udtagninger laves på følgende måde. Saml en tråd op imel-
lem to masker og strik denne drejet ret.
Slå m op (dog ikke opslag i starten af opskriften): Opslag af en 
maske gøres på følgende måde: lav en løkke med garnet og sæt 
den på den strikkepind, du har de øvrige masker på, så den låser 
for sig selv. 

Forkortelser:
M: maske
R: ret
Vr: vrang
Sm: sammen
Mm: Maskemarkør
Km: kantmaske

RYGSTYKKE:
Slå 82 (87) 92 (102) 112 (122) 137 m op på pind str. 4. Strik to pinde 
frem og tilbage i glatstrik. På pind 3 begynder du på mønster 1 
ved at strikke 1 m r (km), så mønster 1 indtil du har en m tilbage. 
Denne strikkes ret (km). Bemærk at første og sidste m på hver 
pind er en km og skal strikkes r på alle pinde.

Fortsæt med at strikke mønster frem og tilbage indtil du har 
strikket i alt 20 (20) 25 (25) 25 (30) 30 cm. Slut med pind 3 i 
mønsteret.
 

HØJRE FORSTYKKE:
Saml de første 14 (16) 19 (24) 25 (30) 37 m op på pind 4. 

Note: Sørg for at få samlet km op, da du ellers vil opleve, at møn-
steret ikke passer med bagstykket. . 

N
Når du har samlet masker op, skal du starte første pind ret ved at 
gå tilbage til højre kant og stikke ret, så det passer med rygstyk-
kets retside. Strik pind 2-4 glatstrik, og fortsæt herefter med at 
strikke mønster så det passer med mønsteret på rygstykket og en 
km i den ende, der vender ud imod ærmegabet. 

Strik mønster og km indtil du har strikket mønsteret i alt 3 gange. 
Nu skal du begynde at tilføre masker ind mod halsåbningen. På 
de næste 4 r-pinde skal du tilføje 1 ekstra m i enden af pinden i 
den modsatte side end der hvor km er i alt 4 gange 18 (20) 23 (28) 
29 (34) 41 m.

Herefter skal du på hver anden r-pind tilføje 2 m i den samme 
ende af pinden mod halskanten i alt 4 gange 26 (28) 31 (36) 37 
(42) 49 m. Den sidste pind du strikker her, skal være pind 3 i møn-
steret. Lad maskerne hvile. 

VENSTRE FORSTYKKE
Saml de første 14 (16) 19 (24) 25 (30) 37 m op på pind 4 fra venstre 
kant og ind imod midten på retsiden. Strik første pind vr og 
begynd herefter på mønsteret.  Strik ligesom højre forstykke bare 
med km og opslag i de modsatte sider. 

Marias beskrivelse af opskriften:  
Denne bluse er opkaldt efter Marias farmor, som også er meget kreativ. Den er dejlig varm og garnet findes i mange skønne farver. 
Her får du virkelig lov til at nørde strikketeknikker. Blusen er strikket oppefra og ned. Pufærmerne er lavet med en helt særlig metode, 
som gør, at blusen er monteringsfri. Ribkanterne har et skønt mønster, som gør blusen helt speciel og feminin. Den er ikke kropsnær, 
men har et lille positive ease på omtrent 5 cm.

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle  
arbejdsredskab til strikning og hækling.
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Når du har slået alle maskerne op og har 26 (28) 31 (36) 37 (42) 
49 m på pinden, skal du strikke pind 4 og slå derefter 30 (31) 30 
(30) 38 (38) 39 m op som fortsætter halskanten. Herefter strikker 
du højre forstykke med og nu er forstykkerne samlet. Strik frem og 
tilbage i mønster med km i begge sider indtil du har strikket i alt 
alt 20 (20) 25 (25) 25 (30) 30 cm målt fra opsamlingskanten. Slut 
af med en pind 3 i mønsteret.

KROP
Du starter på pind 4 i mønsteret – start med at slå 8 masker op 
under ærmet, strik forstykket, slå 8 masker op til endnu et ærme 
og strik bagstykket. Omgang starter efter bagstykket er strikket. I 
alt 180 (190) 200 (220) 240 (260) 290 m.

På næste pind strikker du pind 1 i mønsteret og fortsætter 
mønsteret så de 8 m der er slået op strikkes med i mønsteret 
startende fra m 2 i mønsteret. Bemærk at de 4 km er blevet en del 
af mønsteret nu. 

Strik rundt i mønster indtil du har i alt 25 (25) 22 (24) 26 (23) 25 
cm målt fra de opslåede m under armen. 

Tip: Tilpas længden her, så den passer netop den, du strikker til. 
Sørg for at slutte af med en pind 3 i mønsteret.

Slut med en pind 3 i mønsteret og strik herefter mønster 2 (Bliv på 
pind str. 4.)
Luk af med italiensk aflukning.

HALSKANT:
Note: Når du samler masker op, kan det være en fordel at dele 
halskanten op i 4 lige store dele og samler lige mange masker op i 
hver del, så du sikrer symmetri. 

Saml alle masker op i halskanten inden du begynder at strikke 
halskanten.

Saml 108 (108) 108 (108) 120 (120) 120 m op med pind 3,5. Strik 
mønster 2. Herefter strikkes 18 p rib som m anviser. Ombuk kanten 
og strik sammen med opslagskanten på indersiden imens der 
lukkes løst af. 

ÆRMER
Beskrivelse
Ærmerne er strikket ved løbende at samle m op ned langs ærme-
kanten. Dette foregår i 4 faser for at opnå mest puf på skulderen 
og gradvist mindre. Når der står ”saml hver maske op” menes 
der 1 m pr pind fra det strikkede arbejde på kroppen. Når der står 
”saml hver anden maske op” menes der 1 m pr 2 pinde fra det 
strikkede arbejde på kroppen.
Ved højre ærme skal maskerne samles op fra forstykket mod 
rygstykket
Ved venstre ærme skal maskerne samles op fra rygstykke mod 
forstykke. 

Fase 1
Saml 6 (6) 9 (9) 9 (12) 12 m op på hver side af skulderopslaget i 
den ene side. I alt 12 (12) 18 (18) 18 (24) 24 m. Her samles hver m op 
igennem hele denne fase. 
Strik 2 pinde glatstrik. 

Fra pind 3 og alle efterfølgende pinde i fase 1, skal der samles en 
maske op i slutningen af hver pind på kroppens ærmekant.
Pind 3: Strik pind 1 i mønsteret men KUN maske *2, 3 og 4* gentag 
pinden ud. 

Pind 4: Strik pind 2 i mønsteret men KUN som maskerne 2, 3 og 
4 anviser. De opsamlede masker i hver ende af ærmet, strikkes i 
glatstrik.

Pind 5: Strik som pind 3 i mønsteret men kun som maskerne 2,3 
og 4 anviser. 

Pind 6: Strik som pind 4 i mønsteret, men kun som maskerne 2,3 
og 4 anviser. Vær opmærksom på at du nu har fået 3 ekstra ma-
sker på i hver ende af ærmet via de opsamlede masker og at de 
nu også kan strikkes som maskerne 2,3,4 i mønsteret fremadrettet. 
De opsamlede masker i hver ende af ærmet strikkes fortsat i glats-
trik indtil der er 3 nye masker ekstra, som kan føjes ind og strikkes 
i mønster som maske 2,3 og 4 i mønster 1. 

Pind 7: Fortsæt med at strikke mønster som angivet, men på hver 
pind 1 i mønsteret fra og med denne pind skal der slås en m op 
imellem m 4 og 2 i mønsteret hver gang (altså efter hver 3. m pin-
den ud). På den første pind med udt vil masken tage plads som 
m 5 i mønster 1, så der nu arbejdes med m 2, 3, 4 og 5. På den 
næste pind med udt (Pind 11 fra start) vil den ekstra maske tage 
plads som m 1 i mønsteret, og mønsteret er nu fuldendt.

Der vil hele vejen igennem fase 1 komme nye masker med i ender-
ne hvor maskerne 1 og 5 fra mønsteret "mangler". disse 2 masker 
slås løbende op når du rammer pind 1 i mønsterstrik, på samme 
måde som beskrevet ovenfor.

Fortsæt med fase 1 indtil der er samlet i alt 15 m op i hver side. 
Svarende til at der skal være i alt 15 (15) 16 (16) 16 (17) 17 mønster-
striber hen over ærmet, hvor du er nu. 

Fase 2
Fortsæt med at strikke mønster og samle masker op. Her samles 
hver m op igennem hele denne fase.

Fra nu af skal man strikke det fulde mønster, altså også de 2 ret 
masker imellem mønsterstriberne, når maskerne samles op langs 
ærmegabet. Dvs. at de masker der samles op herfra tæller som 
maske 1, 2, 3, 4, og 5 i mønsteret, og der skal ikke slåes yderligere 
masker op imellem dem. Du skal altså kun sørge for at få slået 
masker op inde på ærmedelen der hvor du endnu ikke har fået 
maske 1 og/eller maske 5 med fra mønsterrapporten. Fortsæt 
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med at strikke frem og tilbage i mønster imens der samles masker 
op langs ærmegabet indtil der er i alt 92 (92) 92 (102) 102 (112) 112 
m. (1 km, *mønster 1*, 1 km)

Fase 3
I denne fase skal der samles hver anden maske op igennem hele 
fasen. 

Strik frem og tilbage i mønster. Når der er 1 m tilbage på pinden, 
strikkes denne sammen med opsamlingsmasken fra ærmegabet 
så ingen nye m tilføjes. Fortsæt ærmegabet ud. 
Når du når ned til enden af ærmegabet slutter du af med pind 2 i 
mønsteret (tilpas evt. de sidste opsamlinger, så det passer). 
På næste pind samles de 8 m fra ærmeopsamlingen på blusen 
op. Disse strikkes r på denne pind.

Fase 4
Herefter strikkes rundt i mønster 100 (100) 100 (110) 110 (120) 120 m 
indtil du har strikket i alt 10 (12) 14 (16) 18 (20) 22 cm.

Slut med en pind 4 i mønsteret. Herefter halveres maskeantallet 
ved at strikke 2 m r sm hele vejen rundt. Tilpas evt. yderligere m 
antallet så du har 48 (48) 56 (56) 56 (60) 60 

Skift til pind 3,5 og strik mønster 3.

Luk af med italiensk aflukning.

Hæft alle ender.
 

MØNSTER 1

Slå om

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Drejet ret 

Se videoguide for mønster 1 her

Løft 1 m løst af, strik de næste 2 r,   
løft den første m løst henover de to m. 

Variant: Mayflower Easy Care fv. 026 syren 
samt Mayflower Super Kid Silk fv. 13 orange rød

Variant: Mayflower Easy Care fv. 060 jadegrøn  
samt Mayflower Super Kid Silk fv. 11 lys aquamarine

MØNSTER 2 OG 3 FINDER DU PÅ NÆSTE SIDE.

https://www.youtube.com/watch?v=Lve7q1Az9w8
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OBS TIL MØNSTER 2 OG 3 
P12: du skal have 5 løse masker på højre pind.
P13: den vrang du skal strikke er med den løse maske taget af + 
de 5 løse masker på pinden.
P18: alle vrang er de 5 løse masker og den løse maske taget af 
pinden.

MØNSTER 2

MØNSTER 3

Ret

Vrang

Strik 2 m sm r

Slå om

Ingen maske

Drejet ret

Løft m løst af som skulle den strikkes vr med garnet 
over pinden, så antallet af tråde på denne m vokser 
med 1 for hver omgang. Når du har gjort dette 5 gange 
er der 5 tråde over masken.

(Symbolbeskrivelse er gældende for både mønster 2 og 3) Se videoguide på mønster 2 & 3 her

https://www.youtube.com/watch?v=1WaBlz5O-vM

