1834 – Aurora stripet bluse i Mayflower 1 cl.
Str.:
XXS
(XS)
S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
Overvidde cm:
70
(80)
90
(100)
110
(120)
130
(140)
Lengde ca. cm:
46
(50)
54
(58)
62
(66)
70
(74)
Fg. 12, Havblå, nst.:
3
(3)
4
(4)
5
(5)
6
(6)
Fg. 16, Marshmallow hvit, nst.:
2
(2)
3
(3)
4
(4)
5
(5)
Fg. 32, Sand, nst.:
2
(2)
3
(3)
4
(4)
5
(5)
Rundpinne (60 cm):
3
Strømpepinner:
3
Kvalitet:
Mayflower 1 cl. 75 % Ull superwash, 25 % nylon, 210 m pr. 50 gram.
Strikkefasthet:
Vannrett 28 masker = 10 cm loddrett 28 p = 10 cm.
For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at man strikker på Knit Pro pinner, som er det
profesjonelle arbeidsredskap til strikking og hekling.
Det er en god ide å lese hele oppskriften igjennom innen strikkearbeidet påbegynnes, akkurat som det er en
god ide å lage en strikkeprøve som fuktes og dras i fasong.
Blusen er strikket rundt i ribb, 2 rett 2 vrang. Fra ermehullet og opp til skulder er det strikket frem og tilbake.
Det er strikket 3 omganger rett nede på bolen, på ermene og i halsen herved blir det en liten fin rullekant
disse stedene.
Fargeskift skjer i den ene siden. For å gjøre skiftet minst synlig strikkes første maske med både den
avsluttende og begynnende farge.
Fremgangsmåte.
Rygg og forstykke.
1: Med farge 12 legges det opp på rundpinnen
204(232)260(288)316(344)372(400) masker.
Strikk 3 omganger rett, snu og fortsett med ribb
2 rett, 2 vrang. Gjelder alle størrelser.
2: Strikk 5 cm (20 omganger) og strikk striper.
Strikk 3 cm (14 ganger) med farge 16
Strikk 2 cm (6 omganger) med farge 12
Strikk 2,5 cm (10 omganger) med farge 32
Strikk 2 cm (6 omganger) med farge 16
Strikk 1 cm (2 omganger) med farge 12
Strikk 3,5 cm (14 omganger) med farge 32.
Strikk 1 cm (2 omganger) med farge 16.
Begynn heretter om igjen med stripene og strikk
totalt 32(34)36(38)40(42)44(46) cm.
3: Del arbeidet i 2 like deler og fell 20 masker i
hver side til ermehull. Gjelder alle størrelser. La
maskene til forstykket hvile og strikk videre med
maskene til ryggen.
4: Strikk 15(17)19(21)23(25)27(29) cm fra
ermehullet og fell de midterste
36(38)40(42)44(46)48(50) maskene til hals.
5: Strikk hver side ferdig for seg og fell mot hals
siden 1x2 og 1x1 masker. La maskene være på
pinnen og strikk den andre siden likt. Gjelder alle
størrelser.
6: Strikk med maskene til forstykket inntil det er
strikket 34(36)38(40)42(44)46(48) cm fra nederste
kant. Start på v-hals ved å felle 1 maske på annen
hver pinne til det er samme antall masker som på
ryggens skulder. Strikk til forstykket har samme
lengde som ryggen. La maskene være på pinnen.
Strikk den andre siden speilvendt. Strikk
skuldermaskene fra forstykket sammen med de
tilsvarende maskene på ryggen.

Ermer.
1: Med farge 12 legges det opp
62(64)66(68)70(72)74(76) masker på
strømpepinne nr. 3. Strikk 3 omganger rett, snu og
fortsett i ribb og samme fargestriper som på
bolen. Gjelder alle størrelser.
2: Strikk 3 cm, gjelder alle størrelser. Øk deretter
på hver 4. omgang 8(8)8(10)10(12)12(14) ganger.
Deretter økes det på hver 6. omgang til
112(116)120(124)128(132)136(140) masker. Ved
økingene strikkes omgangens siste og første
maske 2 ganger. De nye maskene strikkes med i
ribb etterhvert.
3: Strikk 41(42)43(44)45(46)47(48) cm eller
ønsket lengde.
4: Del ermet i to like deler, der det er gjort økinger.
Strikk 4 cm frem og tilbake og fell av. Gjelder alle
størrelser.
5: Strikk et erme til likt.
Montering.
1: Strikk opp på strømpepinne
100(110)120(130)140(150)160(170) masker i
halskanten og strikk 7 omganger vrang, så kanten
kommer til å rulle mot vrangsiden. Fell løst av.
Gjelder alle størrelser.
2: Sy sammen under ermene. De 4 cm sys til de
felte 20 maskene. Sy ermene i.
3: Fukt blusen og dra den i fasong.
IA

