Opskrift 1620

Stribet bluse i Linea

Str.:

S

(M)

L

Brystvidde:

88

(94)

100

cm

Hel længde:

55

(57)

59

cm

Garn:

CEWEC Linea (37 % viskose, 34 % hør, 29 % bomuld, 50 g = 215 m)

Garnmængde:

1 ngl. af hver af farverne 15, 02, 04, 09 og 05

Pinde:

Rundpinde 3 og 3½, 40 og 60 cm

Strikkefasthed:

26 m i glatstrik på p 3½ = 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere

pinde.
Blusen strikkes oppefra
Stribemønster:
Fv 1. 18 p
Fv 2.

6p

Fv 3. 12 p
Fv 4.

6p

Fv 5. 14(16)18 p
Fv 1.

4p

Fv 2. 16 p
Fv 3. 10 p
Fv 4. 14 p
Fv 5.

8p

Fv 1. 12(14)16 p
Fv 2.

8p

Fv 3. 20 p
Fv 4. 10 p

Fv 5. 10 p

Alle str.: Slå 144 m op på p 3 og strik 3 omg vrang.
Inddel m i forstykke, ryg og ærmer: Strik 2 vrang, 43 ret, 2 vrang, = ryggen, sæt en
maskemarkør, 1 vrang, 23 ret, 1 vrang = ærme, sæt en maskemarkør, 2 vrang, 43 ret, 2
vrang = forstykke, sæt en maskemarkør, 1 vrang, 23 ret, 1 vrang = ærme, sæt en
maskemarkør. Skift til p 3,5 og strik en omg ret over ret og vrang over vrang. Samtidig
strikkes raglan- udt på hver del af blusen. Udtagningen sker på hver side af de 3
vrangmasker således: Tag lænken mellem m op og strik lænken drejet ret = en udtagning.
Der tages ud på hver 2 omg. Strik raglan- udt i alt 28 (30) 32 gange = 103 (107) 111 m på
ryg og på forstykke, og 81 (85) 89 m på hvert ærme. Nu sættes hvert ærme på en mholder, og der strikkes videre rundt over ryg og forstykke: Strik ryggens m slå i forlængelse
heraf 11 (15) 19 nye m op til ærmegab, strik forstykkets m og slå i forlængelse heraf 11
(15) 19 nye m op til ærmegab = i alt 228 (244) 260 m i alt. De nyopslåede m strikkes vrang
på alle omgange.
Når der er strikket 6 cm fra delingen (ærmegab), tages der 1 m ind på hver side af
vrangmaskerne i alt 4 m, ved at strikke 2 m sammen før vrangmaskerne og 2 m efter.
Gent indtagningen for hver 3 cm i alt 5 gange, Når arbejdet måler 23 cm fra ærmegab,
strikkes 1 udtagning på hver side af vrangmaskerne for hver 2 cm i alt 5 gange. Strik til
arbejdet måler 32 cm eller ønsket længde fra ærmegab. Hvis der ikke er skrevet striber
nok i stribemønstret, eller hvis blusen ønskes længere, kan der tilføjes flere striber her
efter eget farvevalg. Skift til p 3 og strik 3 omg vrang, luk af fra vrangsiden.
Ærme: Slå 11 (15) 19 m op på p 3,5 (40 cm) under ærmet i den farve, man kunne tænke
sig. Der er nu 92 (100) 108 m, og strik 8 omg rundt i glat, tag 15 m ind jævnt fordelt på
sidste omg og skift til p 3. Strik 3 omg vrang og luk af fra vrangsiden.
Strik det andet ærme magen til. Hæft ender og sy sammen under ærmerne.
Hækl evt. 1 rk fm i halsen.
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