1834 – Aurora stribet bluse i Mayflower 1 cl.
XXS
(XS)
S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
Str.:
70
(80)
90
(100)
110
(120)
130
(140)
Overvidde cm:
46
(50)
54
(58)
62
(66)
70
(74)
Længde ca. cm:
3
(3)
4
(4)
5
(5)
6
(6)
Fv. 12, Havblå, ngl.:
2
(2)
3
(3)
4
(4)
5
(5)
Fv. 16, Marshmallow hvid, ngl.:
2
(2)
3
(3)
4
(4)
5
(5)
Fv. 32, Sand, ngl.:
3
Rundpind (60 cm):
3
Strømpepinde:
Mayflower 1 cl. 75 % Uld superwash, 25 % nylon, 210 m pr. 50 gram.
Kvalitet:
Vandret 28 masker = 10 cm lodret 28 pinde = 10 cm.
Strikkefasthed:
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 rundt i rib, 2 ret 2 vrang. Fra ærmegabet og op til skulder er der strikket frem og tilbage.
Der er strikket 3 omgange ret forneden på bullen, på ærmerne og i halsen herved bliver der en lille fin
rullekant disse steder.
Farveskift sker i den ene side. For at gøre skiftet mindst synligt strikkes første maske med både den
afsluttende og begyndende farve.
Fremgangsmåde.
Ryg og forstykke.
1: Med farve 12 slås på rundpinden
204(232)260(288)316(344)372(400) masker op.
Strik 3 omgange ret, vend og fortsæt med rib
2 ret, 2 vrang. Gælder alle størrelser.
2: Strik 5 cm (20 omgange) og strik striber.
Strik 3 cm (14 gange) med farve 16
Strik 2 cm (6 omgange) med farve 12
Strik 2,5 cm (10 omgange) med farve 32
Strik 2 cm (6 omgange) med farve 16
Strik 1 cm (2 omgange) med farve 12
Strik 3,5 cm (14 omgange) med farve 32.
Strik 1 cm (2 9mgange) med farve 16.
Begynd herefter forfra med striberne og strik i alt
32(34)36(38)40(42)44(46) cm.
3: Del arbejdet i 2 lige store dele og luk for 20
masker i hver side til ærmegab. Gælder alle
størrelser. Lad maskerne til forstykket hvile og
strik videre med maskerne til ryggen.
4: Strik 15(17)19(21)23(25)27(29) cm fra
ærmegabet og luk de midterste
36(38)40(42)44(46)48(50) masker af til hals.
5: Strik hver side færdig for sig og luk mod
halssiden for 1x2 og 1x1 masker. Lad maskerne
sidde på pinden og strik den anden side magen til.
Gælder alle størrelser.
6: Strik med maskerne til forstykket indtil der er
strikket 34(36)38(40)42(44)46(48) cm fra nederste
kant. Start på v-hals ved at lukke 1 maske af på
hver anden pind til der er samme antal masker
som på ryggens skulder. Strik til forstykket har
samme længde som ryggen. Lad maskerne sidde
på pinden. Strik den anden side spejlvendt. Strik
skuldermaskerne fra forstykket sammen med de
tilsvarende masker på ryggen.

Ærmer.
1: Med farve 12 slås 62(64)66(68)70(72)74(76)
masker op på strømpepinde nr. 3. Strik 3
omgange ret, vend og fortsæt i rib og samme
farvestriber som på bullen. Gælder alle størrelser.
2: Strik 3 cm, gælder alle størrelser. Tag derefter
ud på hver 4. omgang 8(8)8(10)10(12)12(14)
gange. Derefter tages ud på hver 6. omgang til
112(116)120(124)128(132)136(140) masker. Ved
udtagninger strikkes omgangens sidste og første
maske 2 gange. De udtagne masker strikkes med
i rib efterhånden.
3: Strik 41(42)43(44)45(46)47(48) cm eller ønsket
længde.
4: Del ærmet i to lige store dele, hvor der er
foretaget udtagninger. Strik 4 cm frem og tilbage
og luk af. Gælder alle størrelser.
5: Strik et ærme magen til.
Montering.
1: Strik på strømpepinde
100(110)120(130)140(150)160(170) masker op i
halskanten og strik 7 omgange vrang, så kanten
kommer til at rulle mod vrangsiden. Luk løst af.
Gælder alle størrelser.
2: Sy sammen under ærmerne. De 4 cm sys til de
aflukkede 20 masker. Sy ærmerne i.
3: Gør blusen fugtig og træk den i facon.
IA

