1500 - Lyseblå bluse med strukturmønster i Mayflower Paris.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 4129, Isblå, ngl.:
Pind:
Rundpind (40 cm):
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Mayflower Paris. 60 % Polyamid, 40 % Acryl, 245 m pr. 100 gram.
Vandret: 18 masker = 10 cm. Lodret: 25 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 arbejdet påbegyndes, ligesom det er en god ide at
lave en strikkeprøve.
Fremgangsmåde.
Mønster 1.
1.pind: ret.
2.pind: ret.
Disse 2 pinde gentages.
Mønster 2.
1.pind: ret.
2.pind: 1ret og 1 vrang. Pinden ud.
Disse 2 pinde gentages.
Mønster 3.
1.pind: ret.
2.pind: vrang.
3.pind: ret.
4.pind: ret fra vrangsiden.
Disse 4 pinde gentages.
Ryg.
1: Slå 84(88)92(96)100(104) masker op på pind
nr.6 og strik 11 pinde rib(1ret,1vrang).
2: Strik 17(18)19(20)21(22) cm mønster 1.
3: Strik på alle størrelser 20 cm mønster 2.
4: Strik 18(19)20(21)22(23) cm mønster 3. Luk for
de midterste 26(28)30(32)34(36) masker, strik
hver side færdig for sig.
6: Luk på alle størrelser for 1x2 og 1x1 maske
mod halssiden. Luk de resterende masker af.
For.
1: Strikkes som ryggen til mønster 3 måler
10(11)12(13)14(15) cm, luk af for de midterste
22(24)26(28)30(32) masker. Strik hver side færdig
for sig.
2: Luk på alle størrelser for 1x2 og 3x1 masker
mod halsen.
3: Strik lige op til arbejdet har samme længde
som ryggen. Luk af.
4: Strik den anden side spejlvendt.
Ærmer.
1: Slå 36(38)40(42)44(46) masker op på pind nr.
6.

2: Strik 11 pinde rib (1ret,1vrang). Tag på sidste
retpind ud til 41(43)45(47)49(51) masker.
3: Strik mønster 1 og tag en maske ud i hver side
på hver 6. pind.
OBS! Ærmelængden reguleres i mønster 1, da
mønster 2 skal have samme længde som på
blusen.
4: Strik 28(29)30(31)32(33) cm mønster 1, eller
ønsket længde. OBS! At mønster 2 måler 20 cm
som lægges til længden.
5: Strik 20 cm mønster 2, fortsæt med
udtagninger på hver 6. pind til der er
77(81)85(89)93(97) masker. Strik lige op til
mønster 2 måler 20 cm. Luk af.
Montering.
1: Sy skuldersømmene sammen.
2: Strik 100(104)104(108)108(112) masker op på
rundpind nr. 6 og strik 3 cm rib(1ret,1vrang).
3: Sy ærmerne i ud for mønster 3.
4: Sy ærme og sidesømme sammen.
5: Hæft ender.
6: Læg blusen i vand og træk den i facon.

