Opskrift

1118

”Tur” – Strikket i Miranda

Str:

S/M

(M/L)

L/XL

XL/XXL

Brystvidde:

93

(106)

125

137

Hel længde:

61

(63)

66

(66)

Garn:
Garnmængde:

Miranda
6

(45% bomuld/23% hør/32%acryl)
(7)
9
10
ngl (fv. 18)

Pinde:

Rundpind 4 - evt hæklenål 3½ hvis man ønsker blomster og
ikke knapper på ærmerne

Strikkefasthed:

20 m mønster = 10 cm på pinde 4

Tilbehør:

6-8 store knapper.

cm
cm

Info: Blusen strikkes i 2 ens stykker – frem og tilbage på rundpind.

Mønster:
1.p – retsiden: 1 km (r) * 1 vr, 3 r * gentag fra * til * og slut med 1 vr, 1 km
2.p: 1 km(r) * 1 r, 3 vrang * gentag fra * til * og slut med 1 r, 1 km.
3.p retsiden: 1 km (r) * 1vr, slå om, 1 løs af, 2 r sm, træk den løse m over, slå om *
gentag fra * til * og slut med 1 vr, 1 km.
4. p: Strikkes som 2. p.
Disse 4 pinde gentages gennem hele arb.

Ryg:
Slå op med rundpind 4 – 107 (119) 139 (151) m og strik 1 p ret ( vrangsiden).
Fortsæt i mønster efter beskrivelsen til arb måler: 38 (40) 42 (42) cm. Slut efter p 4 i
mønsteret. Slå op i slutningen af mønsterpind 4 – 48 (48) 44 (40) m op. Vend strik
ret tilbage over de nye masker, mønster som før over øvrige masker, og i slutningen
af denne pind slå også 48(48) 44 (40) nye m op. Vend og strik vrang tilbage, over de
nye m, de øvrige masker strikkes i mønster. ( De nyopslåede masker i hver side, som
er strikket i glatstrikning, bruges til at montere ærmesømmen i, til slut). Fortsæt med
at strikke mønster over alle pinde, til ærmet måler 20 (21) 21 (22) cm.

Strik nu 6 pinde perlestrik således:
1. p = * 1 r, 1 vr * gentag fra * til * og slut med 1 r
2. p= strik vrang over ret, og ret over vrang.

Luk af med dobbelt garn, mens der strikkes ret.
Strik forstykket magen til ryggen.

Montering: Sy side og under-ærme-sømmen sammen. Sy en knap gennem
begge lag af ærmet, nederst på hver ærme. Gør ligesådan på midten. Prøv
blusen og vurder hvor du vil have øverste knap siddende – så halskanten får
den størrelse udskæring, som du kan lide.
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