1576 - Bluse med bisser på ærmerne i Mayflower Easy Care.
Str.:
S
(M)
L
(XL)
XXL
Brystvidde cm:
90
(100)
110
(120)
130
Længde cm:
62
(64)
66
(68)
70
Fv. 52, Lys Koksgrå, ngl.:
8
(9)
10
(11)
11
Pind:
2½ og 3
Rundpind (40 cm):
2½
Strømpepind:
Kvalitet:
Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Uld, 185 m pr. 50 gram.
Strikkefasthed:
Vandret: 28 masker = 10 cm. Lodret: 40 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.

(XXXL)
(140)
(72)
(12)

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.
Fremgangsmåde:
Mønster 1.
1. pind: ret
2. pind: 1 vrang 1 ret
Disse 2 pinde gentages på blusen og nederst på ærmerne.
Mønster 2 (bisser).
1. pind: ret.
2. pind: vrang.
3. pind: som første pind.
4. pind: som anden pind.
5. pind: * 1 ret(kantmaske) 1 vrang løs af med tråden foran arbejdet*. Gentag fra * til * slut med 1 ret.
6. pind: * 1 vrang, 1 vrang løs af med tråden bagved arbejdet*. Gentag fra * til * og slut med 1 vrang.
7. pind: som femte pind.
8. pind: som sjette pind.
Disse 8 pinde danner bissemønsteret. OBS! Den løse tråd ligger altid på retsiden af arbejdet.
Ryg.
1: Slå 125(139)153(167)181(195) masker op på
pind nr. 2½ og strik 4 cm rib. (1 ret, 1 vrang).
OBS! At retsiden starter og slutter med 1 ret.
Gælder alle størrelser.
2: Skift til pind nr. 3, strik mønster 1 til hele
arbejdet måler 40 cm. Gælder alle størrelser.
3: Start med raglanindtagninger på hver anden
pind (retsiden), strik 2 masker ret strik 2 masker
ret sammen, strik mønster 1 til der er 4 masker
tilbage på pinden, strik 2 masker drejet ret sammen og 2 ret. De første 2 masker og de sidste 2
masker strikkes i glatstrikning (ret på retsiden,
vrang på vrangsiden) ved alle raglanindtagninger.
4: Når der er foretaget 42(46)50(54)58)62)
raglanindtagninger sættes arbejdet i hvile.
For.
1: Strikkes som ryggen til der er foretaget
27(31)35(39)43(47) raglanindtagninger.
2: Sæt de midterste 43(49)55(61(67(73) masker i
hvile til hals og strik hver side færdig for sig.
3: Sæt 1x2 masker i hvile mod halsen. Gælder
alle størrelser, og fortsæt med 10 raglanindtagninger mere. (Der er nu 37(41)45(49)53(57)
raglanindtagninger. De sidste 2 masker i glatstrik
sættes også i hvile.
4: Strik den anden side spejlvendt.

Ærmer.
1: Slå 53(55)57(59)61(63) masker op på pind nr.
2½ og strik 4 cm rib som på ryggen.
2: Skift til pind nr. 3 og strik 27(28)29(30)31(32)
cm i mønster 1 med en udtagning i hver side på
hver 6. pind. Start på første pind, de 2 første og
de 2 sidste masker på pinden strikkes i glatstrik
og udtagningerne foretages efter og før disse.
OBS! Retmasken i mønsteret skal være over
retmasken i ribben.
3: Fortsæt med 21 cm i mønster 2. Gælder alle
størrelser. Husk udtagningerne på hver 6. pind til
der er 103(105)107(109)111(113) masker. Strik til
ærmet måler 52(53)54(55)56(57) cm eller ønsket
længde.
4: Strik raglan som beskrevet på ryggen til der er
strikket 37(41)45(49)53(57) indtagninger.
5: Strik vendestrik således (gælder alle størrelser): Strik til der mangler 4 masker som sættes i
hvile på pinden, vend og strik tilbage (Husk
raglanindtagninger i den ene side skal fortsætte,
husk også at strikke mønster 2).
Vendestrikningen med 4 masker i hvile på hver
anden pind gentages 5 gange i alt, så der i den
ene side af ærmet er samme antal raglanindtagninger som på forstykket og den anden side
stemmer med ryggen.
6: Strik et ærme magen til, men spejlvendt.

Samling af delene.
1: Strik på pind nr. 2½ maskerne fra ryggen, det
ærme hvor der er strikket længst op mod ryggen
først, så forstykket og det sidste ærme, samtidig
strikkes 4 masker op ved hver side af halsen på
forstykket.
Når delene strikkes sammen strikkes sidste
maske på ryggen sammen med første maske på
ærmet og sidste maske på ærmet sammen med
første maske på forstykket, osv.
2: Der strikkes 6 cm rib (1 ret, 1 vrang). Gælder
alle størrelser. Der reguleres på første pind til der

er ca. 140(144)148(152)156(160) masker. Der
kan reguleres over ærmerne, ikke på ryg og
forstykke, hvor ribben skal følge mønster 1.
Luk løst af.
Montering.
1: Sy side- ærme- og raglansømme.
2: Buk og sy halskanten om til vrangen.
3: Hæft ender. Læg blusen i vand og træk den i
facon.

