


1806 - Bluse med læg i Mayflower Easy Care. 

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

Overvidde cm: 116 (120) 124 (128) 132 (136) 

Længde ca. cm: 50 (52) 54 (56) 58 (60) 

Fv. 039, Isblå, ngl.: 8 (8) 9 (9) 10 (10) 

Pinde: 2 ½ og 3 

Rundpind (40 og 80 cm) 2 ½ og 3 

Kvalitet: Mayflower Easy Care. 100 % Merino Uld, 185 m pr. 50 gram. 

Tilbehør: 1 strømpepind nr. 2½, 2 maskemarkører + bomuldstråd i en afvigende farve. 

2 stk. elastik på 1½ cm i bredden og i passende længde til manchetterne. 

Strikkefasthed: 28 m og 40 p i glat på p nr. 3 = 10 x 10 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. 

Ryg og forstykke. 

Strikkes samlet på rundpind op til ærmegabene. 

Slå 324(336)346(358)370(380) m op på rundpind 

nr. 2 ½ og strik 2 cm glat. Strik 1 omg vrang og 

strik igen 2 cm glat. Læg blusen op således: Skyd 

en strømpepind ind i maskerne i opslagnings-

pinden, ca. 20 m ad gangen. Fold blusens kant op 

på bagsiden, læg strømpepinden bag arbejds-

pinden og strik maskerne sammen i ret med 1 m 

fra hver pind. Fortsæt på denne måde, til kanten 

er lagt op hele vejen rundt. Fortsæt i glat på p nr. 
3, idet der sættes en maskemarkør ved om-
gangens begyndelse og efter 162(168)173(179) 
185(190) m til sidesømme”. Når arb måler 8 cm, 

sættes mærke-tråde således: (Det er en god idé 

at bruge bomulds tråd i en afvigende farve. Så 

bliver det nemmere at sy læggene sammen 

senere. Trådene skal være ca. 15-20 cm lange 

hver). Sæt en mærketråd efter den 26.(28.)30.

(32.)34.(36.) m, efter hver følgende 14. m 3 

gange, efter den følgende 26.(28.)29.(31.)33.(34). 

m, efter hver følgende 14. m 3 gange og strik de 

sidste 26(28)30(32)34(36) m frem til mærket i 

”sidesømmen” = 162(168)173(179)185(190) m. 

Gentag proceduren med at sætte mærketråde på 

samme måde efter ”sidesømmen”. Der er nu 8 

mærketråde på både forstykke og ryg samt en 

maskemarkør i hver ”sidesøm”. Trådene væves 

med op gennem arbejdet for hver 4. omg. Når arb 

måler 17(18)19(20)21(22) cm, er læggenes højde 

nået, og mærketrådene væves en sidste gang 

gennem arb. Strik nu videre uden at væve 

mærketrådene med - de skal blot hænge til 

senere brug. Fortsæt lige op, til arb måler 29(30) 

31(32)33(34) cm. Nu deles det i ”sidesømmene” til 

ryg og forstykke = 162(168)173(179)185(190) m 

pr. del.  

Ryg. 

Strik frem og tilbage i glat, til ærmegabet måler 

17(18)19(20)21(22) cm. Sæt de midterste 48(50) 

51(53)55(56) m på en maskeholder til halsud-

skæring og strik hver side færdig for sig. Luk i 

halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 2 m og 1 

x 1 m. Når ærmegabet måler 19(20)21(22)23 (24) 

cm, sættes de resterende 54(56)58(60)62 (64) m 

på en maskeholder til skulder. Strik den anden 

side modsat. 

Forstykke.  

Strikkes mage til ryggen, blot med dybere hals-

udskæring: Når ærmegabet måler 13(14)15(16)17 

(18) cm, sættes de midterste 24(26)27(29)31(32)

m på en maskeholder til halsudskæring og hver

side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på

hver 2. p for yderligere 1 x 5 m, 1 x 4 m, 1 x 3 m,

1 x 2 m og 1 x 1 m. Når ærmegabet måler 19(20)

21(22)23(24) cm, strikkes skulderen sammen med

den modsvarende skulder på ryggen således:

Læg pindene med skuldermaskerne sammen ret

mod ret og strik maskerne sammen i ret med 1 m

fra hver pind. Luk samtidig af. Strik den anden

side modsat.

Ærmer. 

Slå 108(112)116(120)124(128) m op på p nr. 2 ½ 

og strik 2 cm glat. Strik 1 p vrang og strik igen 2 

cm glat. Læg ærmet op på samme måde som 

blusen. Skift derefter til p nr. 3 og fortsæt i glat. 



Strik lige op, til ærmet måler 35(35)36(36)37(37) 

cm og luk alle m af. Strik det andet ærme mage til. 

 

Montering. 

Ståkrave: Med den korte rundpind nr. 3 strikkes 

20 + de ventende 24(26)27(29)31(32) m + 20 m 

op langs forstykkets halsudskæring og 6 + de 

ventende 48(50)51(53)55(56) m + 6 m op langs 

ryggens halsudskæring = i alt 124(128)130(134) 

138(140) m. Strik rundt i glat. Når kraven måler 4 

cm, strikkes 1 omg vrang og derefter igen 4 cm 

glat. Luk m løst af. Fold kraven halvt om til 

vrangen i ombukket og sy den fast langs hals-

udskæringen med elastiske sting. Pres arb 

forsigtigt med damp – Det er absolut lettest, før du 

syr læggene sammen!. Læg: Sy læggene 

sammen med madrassting fra retsiden således: 

Ryggen: Fold det første læg efter den 26.(28.)30. 

(32.)34.(36.) m fra sidesømmen (den første 

mærketråd), de næste 14 m skal ligge inde i 

lægget med 7 m til hver side, fold arb sammen, så 

den anden mærketråd løber parallelt med den 

første. Sy lægget sammen med madrassting 

langs mærketrådene over 10 cm – fra 8 cm fra 

kanten forneden og op til der, hvor mærketrådene 

stopper (18 cm). Fold det næste læg efter den 3. 

mærketråd, de næste 14 m skal ligge inde i 

lægget med 7 m til hver side, fold arb sammen, så 

den 4. mærketråd løber parallelt med den 3. Sy 

lægget sammen på samme måde som det første. 

Fortsæt på denne måde med at folde og sy det 3. 

og 4. læg på ryggen. Der er en afstand på 26(28) 

29(31)33(34) m mellem det 2. og 3. læg = midt på 

ryggen. Fortsæt med at sy læggene på samme 

måde på forstykket. Sy hvert ærme sammen, idet 

der lades et lille hul åbent til elastikken ved 

sømmen. Træk elastikken gennem løbegangen, 

sy den sammen og luk hullet. Sy ærmerne i.  

 

LH  


