Opskrift 3807-3

Simplicity til børn

Str:

2

(4)

6

(8)

10/12 år

Brystv:

63

(66)

72

(77)

82

cm

Længde:

38

(40)

44

(46)

48

cm

Ærmelængde:

25

(27)

31

34

(37/39)

Garn:

cm

Tibet (24 % yakokse, 55 % merinould, 21 % polyamid) 25
gram = 190 meter.

Garnforbrug:

3

(3)

4

(5)

6/6

ngl

Pinde:

Rundpinde 3 og 3½ - 60 cm. Strømpepinde 3 og 3½

Strikkefasthed:

26 m glatstrik = 10 cm på pinde 3½

Raglan med snoning: Marker den sammenstrikkede vrangmaske, den er
midtermaske mellem snoningerne, og indtagningerne foretages på hver side af disse:
Ved omgangens start, 1 vr ( start-mærkemasken), strik 2. m ret bag 1. m, strik 1. m
ret, og lad begge masker glide af pinden, 1 vr, strik 2 r sm.
*Strik frem til 5 masker før næste mærkemaske, tag 1 m løs af, strik 1 r, træk den
løse m over, 1 vr, strik 2. m ret foran første m, strik 1. m ret, og lad begge masker
glide af pinden, strik 1 vrang (mærkemasken), strik 2. m ret bag 1. m, strik 1. m ret,
og lad begge masker glide af pinden, 1 vr, 2 r sm *. Gentag fra * til * ved de næste
2 mærkemasker, og slut omgangen med at strikke til 5 m før omgangens start, tag 1
m løs af, strik 1 r, træk den løse m over, 1 vr, strik 2. m ret foran 1. m, strik 1. m
ret, og lad begge m glide af pinden. = 8 m taget ind.
Næste omg: Strik som maskerne viser – glatstrikning samt – ret over ret, vrang over
, vrang ved raglanindtagningerne/snoningerne.
Kroppen: Slå op med rundpind 3 164 (172) 188 (200) 212 m, og strik rundt i rib
1 r, 1 vr i alt 7 omg. Skift til p 3½ og strik glatstrik til arb måler 25 (27) 31 (34)
36 cm. Sæt en mærketråd i hver side med 82 (86) 94 (100) 106 m til hver del.
Luk 8 m af i hver side til ærmegab, 4 m på hver side af mærketråden = 76 (78) 86
(92) 98 m til hver del, og læg arb til hvile, mens der strikkes ærmer.

Ærme: Slå op med str.p 3 46 (48) 50 (52) 54 m og strik rundt i rib, 1 r, 1 vr i alt 7
omg. Skift til str.p 3½ og strik glatstrik. Når arb måler 6 cm, startes udtaginger.
Tag ud, 1 m på hver side af første og sidste m. Gentag udtagningerne for hver 5.
(5.) 4. (4.) 4.cm, til der 54 (58) 62 (66) 70 m på omgangen. Strik til ærmet måler
25 (28) 31 (34) 37/39 cm, og luk de underste 8 m af til ærmegab = 46 (50) 54
(58)62 m. Lad ærmet hvile. Strik et ærme mere.
Raglan: Strik ærmerne ind på rundpinden, svarende til de aflukkede ærmemasker,
kommer over de aflukkede m til ærmegabene. Strik 1 m fra hver del, ærme og bole
VRANG sammen, i alle 4 sammenføjninger = minus 4 m – totalt 240 (252) 276
(296) 316 m på omgangen.
De 4 vrangmasker er mærkemasker for videre raglanindtagninger. Omgangen
starter hvor ærmet/ryggen mødes.
Nu startes raglanindtagninger – og snoninger som beskrevet øverst. Gentag
raglanindtagningerne og snoninger på hver 2. omg til der er taget 14 (15) 17 (18)
20 gange gange =128 (132) 140 (152) 156 m på omgangen.
Sæt de forreste 12 (14) 14 (16) 16m på en nål til hals, - strik omgangen færdig og
bryd garnet.
Omgangen starter nu ved halsudskæringen, og blusen strikke færdig frem og
tilbage på rundpinden. OBS – at der startes, således at der fortsat strikkes
raglanindtagninger/snoninger på retside-pindene. Luk videre til halsudskæring i
starten af hver p for 3 m – totalt 3 gange i hver side, samtidig som der fortsat
tages ind til raglan. Lad maskerne hvile.
Halskant: Saml op til hals med lille rundpind 3. De hvilende m strikkes glat, ved
raglan strikkes m således:*1 vr, 2 r sm, 1 vr, 2 r sm*. – ca 104 (108) 112 (116) 116
m. Strik rundt i rib, * 1 r, 1 vr i alt 7 omg. Luk af i rib.
Montering: Sy dette lille hul under hvert ærme. Læg arb mellem fugtige stykker og
lad det tørre.
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