Opskrift 4615

Indian Summer fra Cewec
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Garn

Cewec DOLCE (60% kidmohair, 40 % acryl) 50 g = 150 g

Garnforbrug:
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Strikkepinde:

Rundpinde nr. 7 og 8 (40 og 60 cm)
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Strikkefasthed: Ca. 12 m i mønster med dobbelt tråd = 10 cm
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller
grovere pinde.
Særlige forkortelser:
m = masker / r = ret / vr = vrang / p = pind / omg = omgang / indt = indtagning /
udt = udtagning / dr = drejet / sm = sammen / sl o = slå om pinden / mark =
markering eller markér / arb = arbejdet / kantm-r = kantmasker strikkes ret / arb =
arbejdet
1 r dr op = 1 ret drejet op (tag lænken mellem m op på p og strik den drejet r)
Bemærk: Hele blusen strikkes i dobbelt tråd.
Stribemønster:
14 omg fv. 335
14 omg fv. 334
14 omg fv. 333
14 omg fv. 93
Mønsterstrik (en variant af halvpatent):
1.omg: *1 r, 2 vr*, gentag *-* hele omg.
2.omg: *1 r i den underliggende m (som blev strikket r på 1.omg), 2 vr*, gentag *-*
hele omg.
Disse 2 omg gentages gennem hele arb.
Krop: Slå 94 (106) 118 (130) 142 (154) m op, på den store rundpind nr. 7 med fv.
93 og strik 8 omg rib (1 r, 1 vr). Placer markør ved omg’s beg.
Skift til pind nr. 8 og fv. 335 og strik 1 p r, hvor der laves 1 indt (= 93 (105) 117
(129) 141 (153) m).
Fortsæt nu i mønsterstrik og stribemønster.

Når kroppen måler 33 (35) 35 (37) 37 (39) cm, strikkes til 2 m før omg’s beg, 2 vr
sm (gælder alle størrelser).
Strik nu 46 (52) 58 (64) 70 (76) mønster, placér mark (sidesøm), 46 (52) 58 (64) 70
(76) r.
Luk af til ærmeåbning således: Luk 2 m af, strik til 2 m før næste mark, luk 4 m af,
strik til 2 m før omg’s beg, luk 2 m af (= 42 (48) 54 (60) 66 (72) m på hhv for og
bagstykke).
Lad arb hvile.
Ærmer: Slå 40 (42) 42 (42) 46 (46) m op på den korte rundpind nr 7 med fv. 93.
Placér mark (omg’s beg) og strik rib som på kroppen.
Skift til pind 8 og strik 1 omg r, hvor der laves 1 (0) 0 (0) 1 (1) indt.
Strik 14 omgange mønsterstrik med fv 93 og fortsæt derefter med stribemønster som
på kroppen.
Stop, når du er samme sted i mønstret som på kroppen, og luk af til ærmeåbning som
på kroppen (2 m på hver side af mark)(= 35 (38) 38 (38) 41 (41) m).
Lad arb hvile og strik et ærme mere magen til.
Bærestykke: Strik nu 42 (48) 54 (60) 66 (72) m (ryg), placér mark, 35 (38) 38 (38)
41 (41) m (ærme), placér mark, 42 (48) 54 (60) 66 (72) m (forstykke), placér mark,
35 (38) 38 (38) 41 (41) m (ærme), placér mark (omg’s beg).
Fortsæt i mønster og gentag stribemønster MEN første og sidste m ved mark strikkes
r på alle omg.
Strik 6 omg, og begynd raglan-indt således:
1.omg: *1 r, 2 r sm, mønster til 3 m før mark, 2 r dr sm, 1 r*, gentag *-* resten af
omg (8 indt på omg).
2.omg: *1 r, mønster til 1 m før mark, 1 r*, gentag *-* resten af omg.
Gentag disse 2 omg i alt 13 (15) 16 (17) 18 (19) gange (= 50 (52) 56 (60) 70 (74)
m).
Strik 1 omg r.
Halskant: Luk halskanten af med I-cord således:
På venstre p slås 4 nye m op.
*3 r, 2 r dr sm, flyt de 4 m tilbage på venstre p (uden af strikke dem!)*, gentag *-*
til der er 4 m tilbage, luk de sidste 4 m af.
Montering: Hæft alle ender, sy I-cord-enderne pænt sammen. Sy ærmehullerne
sammen.
Vask og læg blusen fladt til tørre i opgivne mål. Se vaskeanvisning på banderolen.
Design: Jette Strombski

