
KNIT

ESTER BLUSE
Design: Britt Rexen



INFO

Størrelser   3 mdr (6 mdr) 9 mdr (12 mdr) 18 mdr (2år) 3-4 år (5-6 år)

Mål    Vidde om brystet: 44 (47) 50 (54) 58 (60) 65 (68) cm

   Længde: 27 (29) 31 (34) 36 (38) 41 (44) cm

Vejledende pind  Rundpind nr. 3,5(til rib) og 4,0 mm str 40 cm og strømpepinde 3,5(til rib)  
   og 4,0 til ærmer eller den p du skal bruge for at opnå strikkefastheden.

Strikkefasthed  Glatstrik i Drops cotton merino på pind 4,0: 22m/29p = 10x10cm

Materialer  100(150)150(200)250(250)300(350) gram Drops cotton merion.

Forkortelser  r = ret
   vr = vrang
   p = pind
   m = maske(r)
   omg = omgang(e)
   2r sm = 2 ret sammen
   udt = udtagning
   mm = maskemakør
   slo= slå om pind
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OPSKRIFT
Ryg og forstykke

Slå 96(104)108(116)128(132)144(152) m op 
på rundp nr 3,5.
Strik rib (1r, 1 vr) til arb måler ca 
2(2)2(2)2(2)3(3)cm.
Skift i p 4 og fortsæt i glatstrik over alle m 1 
omg hvor der samtidig placeres mm ved omg 
start og efter 48(52)54(58)64(66)72(76)m.
Fra nu af strikkes der r over alle m på 
rygstykket og mønster over dem 
på forstykket.

1.p:  0(2)3(5)2(3)0(2)r, *1r, slo, 3r, 1r 
løst af, 1r, træk den løse maske over,  
slo,1r, slo, 2r sm, 3r, slo,* gentag fra *-* i alt 
4(4)4(4)5(5)6(6)gange efterfulgt af            
0(2)3(5)2(3)0(2)r. (r over alle m 
på rygstykket).

2.p:  Ret over alle m.

3.p:  0(2)3(5)2(3)0(2)r, 2r,*slo, 4r sm,slo, 3r,  
gentag fra *-* i alt 8(8)8(8)10(10)12(12)gange 
(den sidste repitation bliver ikke fuldend)
efterfulgt af 0(2)3(5)2(3)0(2)r.
R over alle m på rygstykket.

4.p:  Ret over alle m.

5.p:  0(2)3(5)2(3)0(2)r, 3r, *slo, 1r løst af, 1r,  
træk den løse maske over, 3r, 2r sm,      
slo, 5r,* gentag fra *-* i alt 4(4)4(4)5(5)6(6) 
(den sidste repitation bliver ikke fuldend)
efterfulgt af 0(2)3(5)2(3)0(2)r.
R over alle m på rygstykket.

6.p:  Ret over alle m.

7.p: 0(2)3(5)2(3)0(2)r, 4r, *slo, 1r løst af, 1r,  
træk den løse maske over, 1r, 2r sm,   
slo, 7r,* gentag fra *-* ( i alt 4(4)4(4)5(5)6(6) 
(den sidste repitation bliver ikke fuldend)
efterfulgt af 0(2)3(5)2(3)0(2)r.
R over alle m på rygstykket.

8.p: Ret over alle m.

9.p: 0(2)3(5)2(3)0(2)r, 5r, *slo, 1r løst af,  
2r sm, træk den løse maske over, slo,   
9r,* gentag fra *-*  i alt 4(4)4(4)5(5)6(6) (den 
sidste repitation bliver ikke fuldend)
efterfulgt af 0(2)3(5)2(3)0(2)r.
R over alle m på rygstykket.

10.p: Ret over alle m.

Gentag 1p-10p (husk ret over alle m på 
rygstykket) til arbejdet måler
20(21)22(24)25(26)28(30) cm lukkes der 
6(6)6(6)6(6)6(6)6 m af i hver side til ærmegab 
(dvs 3(3)3(3)3(3)3(3)3 m på hver side af mm) 
Læg arb til side og strik ærmerne.

ÆRMER

Slå 25(28)30(30)33(33)36(38) op på 
strømpep nr 3,5 og strik rib (1r, 1 vr) til arb 
måler ca 2(2)2(2)2(2)3(3)cm.
Skift til strømpep nr 4 hvorefter der på næste 
omg placeres en mm ved omg start, der 
strikkes nu r over alle m samtidig med at der 
tages 0(1)2(2)3(5)6(6)m ud jævnt fordelt  på 
hele omg.
Fortsæt i glatstrik til arbejdet måler 
(4)4(4)5(5)6(6) cm.
Nu påbegyndes udt på følgende måde: mm, 
strik 1r, tag 1m udt, strik r til der er 1m tilbage 
før mm, tag 1 m udt,1r, dette gøres på hver 
6.omg i alt 6(6)6(8)8(9)9(9)gange. 
Når hele arbejdet måler 
15(16)17(18)20(22)26(28)cm eller 
ønsket længde, lukkes der af for 3m på hver 
side af mm, i alt 6(6)6(6)6(6)6(6)m.

Læg arb til side og strik ærme nr to på 
samme måde.
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BÆRESTK

Sæt ærmerne ind på samme rundp som 
ryg- og forstykke hvor der er lukket af 
til ærmegab.
Dette giver i alt 146(162)172(188)
208(220)240(252)m. 
Sæt 1 mm i alle overgange mellem ryg- og 
forstykke og ærmerne (= 4 mærketråde). 
Strik en omg før indtagningerne starter (Husk 
at fortsætte mønster rapporten på forstykket).
Der tages 1 m ind på hver side af hver 
mm, dette gøres på hver side af de 2 m, mm 
sidder midt mellem (= 8 indtagninger pr omg). 
Tag ind på hver 2.omg i alt 
10(12)13(15)17(18)20(21) gange.

VIGTIGT på forstykket strikkes der fortsat 
mønster (1.p -10.p) som beskrevet under ryg 
og forstykke. 
Vær opmærksom på at tilpasses mønstret så 
følger det rasterene mønster samtidig 
med indtagning.

Efter endt indtagning strikkes en omg r over 
alle m hvorefter der skiftes til p 3,5.
strik rib (1r,1vr) 4 omg. Herefter lukkes der 
løst af.

 

Montering

Hæft ender og sy huldet under ærmet.

OPSKRIFT
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Tak fordi du valgte at strikke en af mine opskrifter.

Opskriften er kun til privat brug. Jeg vil derfor sætte stor pris på at du ikke kopiere/
videresælger eller omfordeler, samtidig må salg af produkter lavet efter opskriften 
heller ikke finde sted.

Jeg vil meget gerne se din kreation, så har du lyst til at dele den med mig og andre 
på Instagram, må du meget gerne bruge følgende hashtags #estherbluse, 
#knitrexen og tagge mig @knitrexen på dine billeder.

Du er også meget velkommen til at følge mine strikkerier på Instagram @knitrexen


