2016-1 Bluse med åben ryg i Bumbo Soft Merino.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 105, Grå, ngl.:
Pind:
Rundpind: 60 cm
Strømpepind:
Kvalitet:
Tilbehør:
Strikkefasthed:
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Bumbo Soft Merino. 100 % Ren Ny Uld, 120 m pr. 50 gram.
Der er brugt lidt stigeelastik fra Villy Jensen tlf.86274711.
Vandret: 20 masker = 10 cm. Lodret: 26 pinde = 10 cm. I glatstrik.

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er
det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden arbejdet påbegyndes, ligesom det er en god ide at
lave en strikkeprøve, gør den fugtig og træk den i facon; herved kontrolleres at strikkefastheden passer.
Fremgangsmåde:
Forstykke.
1: Slå 94(104)114(124)134 masker op på pind nr.
4 og strik 3 pinde glatstrik, 3 pinde rib (1ret,
1vrang).
2: Fortsæt i glatstrik således at nederste kant
ruller om til retsiden. Strik 50(52)54(56)58 cm
glatstrik fra ribkanten.
3: Luk for de midterste 28(30)32(34)36 masker og
strik hver side færdig for sig.
4: Luk mod halssiden for 1x3 og 2x2 masker
(gælder alle størrelser) strik til forstykket måler
56(58)60(62)64 cm. Luk af og strik den anden
side magen til, men spejlvendt.
Ryg.
1: Strikkes som forstykket ind til der er strikket
24(25)26(28)30 cm fra ribkanten.
2: Luk for de midterste 22(24)26(28)30 masker.
Strik hver side færdig for sig og luk mod midten
for 2x3 og 2x2 masker (gælder alle størrelser).
3: Strik til ryggen har samme længde som
forstykket. Strik den anden side magen til.

Ærme.
1: Slå 66(70)74(78)82 masker op på pind nr. 4 og
strik kant som på blusen.
2: Fortsæt i glatstrik til der er strikket
16(18)18(19)20 cm fra ribkanten. Luk af
3: Strik et ærme magen til.
Montering.
1: Sy skuldersømmene.
2: Sy ærmerne i.
3: Sy ærme- og sidesømme.
4: Strik 160(170)175(180)188 masker op på
rundpind nr. 4 fra åbning i ryggen og forstykkets
runding.
5: Strik 5 omgange glatstrik, så kanten ruller om
mod retsiden. Luk af.
6: Slå til ryggens nakkestykke 30 masker op på
pind nr. 4 og strik 10 pinde ret, eller ønsket
bredde (gælder alle størrelser) Luk af.
7: Sy halsstykket fast ca. 4 cm nede fra
skuldersømmen og sy evt. stigeelastik på
vrangsiden.
8: Læg blusen i vand, træk den i facon og lad
kanterne rulle.

