2017 - 2 Hvid og blåstribet bomuldsbluse i Bumbo Bomuld.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Hvid, fv. 202, ngl.:
Blå, fv. 258, ngl.:
Pind:
Rundpind: 60 cm
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Bumbo Bomuld. 100 % Bomuld, 170 m pr. 50 gram.
Vandret: 25 masker = 10 cm. Lodret: 30 pinde = 10 cm.
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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, ligesom det er en god
ide at lave en strikkeprøve, som gøres fugtig og trækkes i facon.
Blusen er strikket på rundpind og ærmerne på strømpepinde.
Ryg- og forstykke.
1: Slå med blåt garn 220(245)270(295)320(345)
masker op på pind nr. 3½. Strik 1 omgang rib med
blåt garn (1 ret, 1 vrang).
2: Strik 5 omgange rib med hvidt garn. (Gælder
alle størrelser).
3: Fortsæt i glatstrik med skiften mellem 1 blå
omgang og 5 hvide omgange. (Gælder alle
størrelser).
4: Fortsæt til arbejdet måler 40(41)42(43)44(45)
cm. Luk 10 masker af i hver side til ærmegab.
NB! Farveskiftet skal være i den ene side.
(Gælder alle størrelser). Lad arbejdet hvile.
Ærme.
1: Slå med blåt garn 60(62)64(66)68(70) masker
op på strømpepinde nr. 3½.
2: Strik rundt i rib og glatstrikning som på ryg/
forstykke, samtidig med at der tages 2 masker ud
på hver 6. omgang. Der tages ud først og sidst på
omgangen, således at der er en maske mellem
udtagningerne.
3: Tag ud til der er 86(88)92(96)100(104) masker
og ærmet måler ca. 32(34)36(38)40(42) cm eller
ønsket længde. Luk 11 masker af til ærmegab

(den midterste maske er masken med farveskift).
Vær OBS! på at striberne på selve blusen og
ærmerne skal passe sammen. Lad arbejdet hvile.
4: Strik et ærme magen til.
Samling til raglan.
1: Strik maskerne fra ryggen, det ene ærme,
forstykket og det andet ærme.
2: Fortsæt i striber samtidig med at der tages ind
på hver anden omgang således: Begynd med
ryggen, strik 1 maske og strik 2 masker ret
sammen, strik til der mangler 3 masker på ryggen.
Strik 2 masker drejet ret sammen, strik 2 ret (1
maske fra ryggen og 1 maske fra ærmet) strik 2
masker ret sammen. Fortsæt indtagningerne på
denne måde mellem ærme/ryg, ryg/ærme og
ærme/ forstykke.
3: Strik til der er foretaget 26(28)30(32)34(36)
indtagninger.
4: Strik 6 pinde rib og luk af i rib. (Gælder alle
størrelser)
Montering.
1: Sy sammen i ærmegabene og hæft ender.
2: Læg blusen i vand og træk den i facon.

