Bluse med ¾ ærme og dobbelt krave i Bumbo Strømpegarn.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 122, Lys Grå, ngl.:
Pind:
Rundpind (40 cm):
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Bumbo Strømpegarn. 75 % Superwash-Uld, 25 % Nylon. 210 m pr. 50 gram.
Vandret: 26 masker = 10 cm. Lodret: 28 pinde = 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.
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, samt
lave en strikkeprøve.
Rundpinden er til strikning af halskanten.
Fremgangsmåde:
Ryg.
1: Slå 120(130)140(150)160(170) masker
op på pind nr. 3 og strik 16(16)16(18)18
(18) pinde glatstrikning. Strik en vrangpind på retsiden. Fortsæt i glatstrikning
ind til arbejdet måler 51(54)57(60)64(68)
cm fra vrangpinden.
2: Lad de midterste 30(32)34(36)38(40)
masker hvile. Strik hver skulder for sig
ved efterfølgende at lade 2x5 masker
hvile mod halssiden. Luk skuldermaskerne af. Strik den anden skulderside
magen til.
For.
1: Strikkes som ryggen ind til der er
strikket 47(50)53(56)60(64) cm fra
vrangpinden.
2: Lad de midterste 20(22)24(26)28(30)
masker hvile. Strik hver skulder for sig
ved efterfølgende at lade 2x5, 1x3 og
1x2 masker hvile mod halssiden. Strik
til forstykket har samme længde som
ryggen og luk skuldermaskerne af. Strik
den anden skulderside magen til.

Ærme.
1: Slå 60(64)68(70)74(76) masker op på
pind nr. 3 og strik 16(16)16(18)18(18)
pinde glatstrikning. Strik en vrangpind på
retsiden og fortsæt i glatstrikning, idet der
efter pind 16(16)16(18)18(18) fra vrangpinden, tages en maske ud i hver side på
hver 6. pind. Tag ud til der er 90(96)100
(108)112(120) masker.
2: Strik til ærmet er 32(32)34(34)36(38)
cm fra vrangpinden (eller den ønskede
længde). Luk af og strik et ærme magen
til.
Montering.
1: Sy blusen sammen.
2: Saml 112(120)124(130)140(146)
masker op i halskanten ved at bruge de
ventende masker samt samle masker op i
strikkanterne. Strik 16(16)16(18)18(18)
omgange ret, en vrang omgang samt
16(16)16(18)18(18) ret omgange. Luk
løst af.
3: Buk og sy alle kanter om mod
vrangsiden, således at vrangpinden
kommer til at sidde lige i kanten.
4: Gør blusen fugtig og træk den i facon.

