1459 - Stribet bluse i Mayflower Cotton 8/4.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 1442, Mørk Grå, ngl.:
Fv. 1488, Lyserød, ngl.:
Pind:
Rundpind:
Strømpepind:
Kvalitet:
Tilbehør:
Strikkefasthed:
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3½
Mayflower Cotton 8/4, 100 % Bomuld. 170 m pr. 50 gram.
40 mm stigeelastik fra Villy Jensen. Tlf. 86274711.
Vandret: 25 masker = 10 cm. Lodret: 30 pinde = 10 cm.
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114
64
5
5

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.
Fremgangsmåde:
Ryg.
1: Slå med gråt garn 110(115)120(130)135
masker op på pind nr. 3½ og strik 14(16)16 (16)16
pinde rib (1 ret, 1 vrang).
2: Skift til lyserødt garn og strik 15(15)17(17)17
pinde glatstrik. Skift til gråt garn og strik 15(15)17
(17)17 pinde glat. Fortsæt således til der er
strikket 6 striber efter ribkanten.
3: Skift til lyserødt garn og strik 6(6)6(17)17 pinde
(ved størrelserne: XL og XXL er der en hel stribe
mere inden der tages ind til ærmegab i begge
sider således). Luk af for 1x5,1x3 og 2x1 masker
(på alle størrelser). Fortsæt lige op i striber til der
er strikket 9(9)9(11)11 striber fra ribkanten. Lad
maskerne hvile.
For.
Strikkes som ryggen.
Ærmer.
1: Slå med gråt garn 52(54)56(58)60 masker op
på pind nr. 3½.
2: Strik rib og striber som på ryggen idet der tages
en maske ud i hver side på hver 6. pind. Der
begyndes på 6. pind efter ribkanten.

3: Tag ud til 70(72)74(78)80 masker, strik lige op
til der er strikket 4(4)4(5)5(5) striber.
4: Strik som punkt 3 ved ryggen ind til der er
strikket 7(7)7(9)9 striber fra ribkanten. Lad
maskerne hvile.
5: Strik et ærme magen til.
Øverste kant.
1: Saml med gråt alle maskerne fra ryg, for- og
ærmer. Tag jævnt ind til 220(220)230(230)240
masker.
2: Strik 14(16)16(16)16 pinde rib og luk løst af i
rib.
Montering.
1: Sy blusen sammen, sy ærmerne sammen og
sy dem i.
NB: For at få det pæneste resultat sys hver stribe
med sin egen farve.
2: Klip elastik i passende længde og sy det på
halskantens vrangside.
3: Læg blusen i vand og træk den i facon.

