Opskrift 3814-3

Påfuglebluse

Størrelse:

2 år

4 år

6 år

Overvidde:
Ærmelængde:
Længde:

60 cm
22 cm
34 cm

(60) cm
(26) cm
(38) cm

68 cm
28 cm
44 cm

Garn:

Tibet Yak – Merino (24 % Yak, 55 % Merino Uld, 21 % Polyamid, 25 g = 190 m)
fra Cewec

Garnmængde:

3

Pinde:

Rundpind nr. 4½, 60 cm, og strømpepinde nr. 4½

(3)

4

ngl. fv 10

Strikkefasthed: 24 m og 34 p i glatstrik = 10X10 cm. Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med
finere eller grovere pinde.
Påfuglemønster 1:
1. omgang: *2 ret sammen (3 gange) “slå om, 1 ret” (gentag fra “ til “ 6 gange), 2 ret sammen (3 gange)*,
gentag fra * til * omgangen ud, (deleligt med 18 masker).
2 – 4 omgange ret (glatstrikning).
Disse 4 omgange gentages.
Påfuglemønster 2:
1. omgang: *2 ret sammen (4 gange) “slå om, 1 ret” (gentag fra “ til “ 8 gange), 2 ret sammen (4 gange)*,
gentag fra * til * omgangen ud, (deleligt med 24 masker).
2 – 4 omgange ret (glatstrikning)
Disse 4 omgange gentages.
Påfuglemønster 3:
1. omgang: *2 ret sammen (2 gange) “slå om, 1 ret” (gentag fra “ til “ 4 gange), 2 ret sammen (2 gange)*,
gentag fra * til * omgangen ud, (deleligt med 12 masker).
2 – 4 omgange ret (glatstrikning)
Disse 4 omgange gentages
Blusen:
Slå 144 (144) 162 masker op på rundpind 4½, opslaget skal være løst, ellers brug nr. større. Strik skiftevis 1
omgang vrang, 1 omgang ret, til der er 2 riller, slut med 1 omgang ret. Sæt en markering ved omgangens
begyndelse. Nu strikkes 16 omgange påfuglemønster 1. Skift herefter til glat og tag 1 m ind på str. 6 år på
ryggen og 1 m ind på forstykket = 144 (144) 160 m. Strik lige op til arbejdet måler 22 (24) 27 cm. Sæt en
markering efter 72 (72) 80 masker = sidesømme. Luk ved omgangens begyndelse for 5 (4) 4 masker, strik 62
(64) 72 masker = forstykke, luk for 10 (8) 8 masker, strik 62 (64) 72 masker = ryg, luk for 5 (4) 4 masker. Lad
arbejdet hvile.
Ærmer:
Slå 36 (36) 40 masker op på strømpepinde 4½ og strik kant som forneden på blusen.

Markér omgangens begyndelse med en tråd og lad denne tråd følge med hele vejen op. Fortsæt herefter
med påfuglemønster 1.
OBS! Til størrelse 6 år strikkes de 2 første og 2 sidste masker på omgangen glat (dvs. de holdes uden for
mønstret).
Efter 6 omgange og herefter på hver 7. (7.) 7. omgang tages 1 ud i begyndelsen og slutningen af omgangen
på alle størrelser således: 1 ret, slå om, strik til der er 1 maske tilbage på omgangen, slå om, 1 ret.
Udtagningerne skal danne et lille hulmønster. Fortsæt udtagningerne 5 (8) 8 gange til 46 (52) 56 masker.
Når ærmet måler 24 (26) 30 cm eller har den ønskede længde, lukkes ved omgangens begyndelse for 5 (4) 4
masker, strik til der er 4 (4) 4 masker tilbage, luk af, lad arbejdet hvile. Strik det andet ærme på samme
måde.
Bærestykke:
Nu samles ryg – venstre ærme – forstykke – højre ærme i alt 198 (216) 240 masker. VIGTIGT! Markér
omgangens begyndelse således, at påfuglemønsteret ikke forskubber sig. Strik 2 omgange glat.
Størrelse 2 år: OBS! For størrelse 2 år tages jævnt ind til 162 masker på 2. omgang. Fortsæt i
påfuglemønster 1.
Størrelse (4) 6 år: Fortsæt i påfuglemønster 2. Mønsteret gentages (3) 4 gange, MEN på (12.) 16. omgang
tages ind således: *2 ret, strik 2 r sammen*, gentag fra * til * omgangen ud til (162) 180 masker.
Herefter er mønsteret ens for alle størrelser.
Fortsæt i påfuglemønster 1, gentag mønsteret 4 (3) 4 gange, men på 16. (12.) 16. omgang tages ind således:
*1 ret, strik 2 r sammen*, gentag fra * til * omgangen ud til 108 (108) 120 masker. Strik nu påfuglemønster
3, gentag mønsteret 3 (3) 4 gange, men på 12. (12.) 16. omgang tages ind således: *2 ret, strik 2 r
sammen*, gentag fra * til * omgangen ud til 81 (81) 90 masker. Nu strikkes 0 (0) 4 omgange glat, fortsæt
med skiftevis 1 omgang ret, 1 omgang vrang i alt 3 riller, luk af, undgå at stramme kanten.
Montering:
Hæft ender, sy aflukningerne under ærmerne sammen med maskesting.
Design: Lis Skov Isle

