1569 - Bluse i Mayflower Sky Light.
Str.:
S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
Brystvidde cm:
85
(95)
105
(115)
125
(140)
Længde cm:
56
(57)
62
(63)
68
(69)
Fv. 4, Råhvid, ngl.:
3
(3)
4
(4)
5
(5)
Fv. 158, Brun, ngl.:
1
(1)
1
(1)
1
(1)
Pind:
8
Rundpind (40 cm):
8
Strømpepind:
Kvalitet:
Mayflower Sky Light. 41 % Alpakka, 41 % Uld,18% Nylon. 300 m pr. 50 gram.
Strikkefasthed:
Vandret: 15 masker = 10 cm. Lodret: 25 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 arbejdet påbegyndes, ligesom det er en god ide at
lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes den i facon, da dette garn trækker sig lidt sammen ved
vask.
Fremgangsmåde:
Ryg.
1: Slå med hvidt garn 62(70)78(86)94(102)
masker op på pind nr. 8. Strik 6 cm rib (1 ret,
1 vrang). Gælder alle størrelser.
2: Der fortsættes i glatstrikning med 12 pinde hvidt
og 2 pinde brunt. Gælder alle størrelser. Fortsæt
med striber til der er 6(6)7(7)8(8) brune striber.
3: Luk med hvidt garn 4(4)5(5)6(6) masker af til
ærmegab i hver side. Fortsæt i hvidt garn og
glatstrikning til ærmegabet måler 18(19)20(21)22
(23) cm.
4: Luk de midterste 20(20)22(22)24(24) masker
af.
5: Strik hver side færdig for sig, idet der lukkes af
for 1x2 masker mod halssiden. Gælder alle
størrelser. Luk for resten af maskerne på én
gang.
For.
1: Strikkes som ryggen ind til ærmegabet måler
16(17)18(19)20(21) cm.
2: Luk til halsen som på ryggen og strik til
forstykke- og ryg har samme længde.

¾ Ærme.
Med hvidt garn 28(28)30(30)32(34) masker op på
pind nr. 8 og strik 6 cm rib (1 ret, 1 vrang). Gælder
alle størrelser.
2: Strik striber som på selve blusen og tag samtidig en maske ud i hver side på hver 6. pind.
Begynd lige efter ribkanten.
3: Tag ud til der er 50(52)54(56)58(60) masker og
til der er strikket 5(5)6(6)7(7) brune striber. Strik
yderligere 2 pinde med hvidt og luk løst af.
Montering.
1: Sy skulder- og sidesømme. Sy ærmerne
samme til der mangler 2(2)3(3)4(4) cm ved
ærmets øverste kant. Disse 2(2)3(3)4(4) cm sys
til ærmegabet. Sy ærmerne i.
2: Strik 66(68)70(72)74(76) masker op i halskanten og strik 32(32)34(34)36(36) omgange rib
(1 ret, 1 vrang).
3: Læg blusen i vand og træk den i facon.

