1513 - Bluse i glatstrik med mørk halskant i Mayflower Easy Care.
Str.:
Overvidde cm:
Længde cm:
Fv. 52, Lysgrå, ngl.:
Fv. 53, Mellemgrå, ngl.:
Pinde:
Rundpind (80 cm):
Strømpepind:
Kvalitet:
Tilbehør:
Strikkefasthed:

S
(M)
L
(XL)
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(1)
1
2½ og 3
3
Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Uld, 185 m pr. 50 gram.
28 m og 40 p i glat på p nr. 3 = 10 x 10 cm.
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For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.
Rouleaukant:
Strikkes i halskanten: På retsiden strikkes de 2 yderste m mod halsen i ret og på vrangsiden tages de 2
yderste m vrang løs af med garnet på vrangsiden af arb.
Ryg,
Slå 126(132)138(142)148(154) m op på p nr. 2½
og strik 3 cm glat. Strik derefter 1 p ret fra
vrangsiden til ombuk og igen 3 cm glat. Skyd en
pind ind i opslagningskanten, buk kanten op på
bagsiden af arb og læg op ved at strikke maskerne ret sammen med 1 m fra hver pind. Lad arb
hvile.
Forstykke.
Strik en kant mage til kanten på ryggen.
Ryg og forstykke.
Sæt de to dele på rundpind nr. 3 og fortsæt i glat i
omgange. Sæt en maskemarkør på pinden i hver
sidesøm over slidserne.
Når arb måler 41(42)43(44)45(46) cm, deles det i
sidesømmene og hver del strikkes færdig for sig.
Ryg.
Luk til ærmegab i begge sider på hver 2. p for 1 x
4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m og 4 x 1 m = 100(106)112
(116)122(128) m. Fortsæt lige op, til ærmegabet
måler 19(20)21(22)23(24) cm og luk nu de midterste 42(44)46(48)50(52) m til halsudskæring. Strik
hver side færdig for sig, idet der i halssiden lukkes
på hver 2. p for yderligere 1 x 2 m og 1 x 1 m. Når
ærmegabet måler 21(22)23(24)25(26) cm = 66 p,
sættes de

resterende 26(28)30(31)33(35) m i hver side på
en maskeholder til skulder.
Forstykke.
Luk til ærmegab i begge sider som på ryggen =
100(106)112(116)122(128) m. Nu strikkes
halskant således: Begynd med højre forstykke,
idet de første 43(46)49(51)54(57) m på pinden
flyttes over på en maskeholder til det venstre
forstykke, som strikkes senere. Halskant i
mellemgrå: Slå 1 ny km op mod halssiden og strik
de næste 14 m i ret med mellemgrå = 15 m til
halskant, som efter 1. p strikkes i rib med rouleaukant op til skulderen. Strik pinden færdig i lysegrå
over de resterende 43(46)49(51)54(57) m i glat
som før = i alt 58(61)64(66)69(72) m. Ved farveskift snos garnerne omkring hinanden på bagsiden, så huller undgås. De 15 m i halskanten
strikkes i rib med rouleaukant op til skulderen, idet
de på den følgende vrangsidepind fordeles
således: 1 r, * 1 vr, 1 r, gentag fra * og slut med at
tage 2 m vrang løs af med garnet på vrangsiden
af arb til rouleau. Resten af forstykket strikkes
med lysegråt i glat. Tag ind i halssiden på hver 2.
p således: Rts: Før garnet bagom og strik de 2
første m i ret (= rouleaukant), strik de næste 13 m
i rib med mellemgrå, strik de følgende 2 m ret
sammen med lysegrå og strik pinden færdig med
lysegråt. Gentag denne indtagning på hver 4. p

(rts) 17(18)19(20)21(22) gange = 26(28)30(31)33
(35) m. Strik derefter lige op, til ærmegabet måler
21(22)23(24)25(26) cm som på ryggen. Læg
skuldrene sammen ret mod ret og strik dem
sammen fra vrangsiden med lysegrå med 1 m fra
hver pind. Luk samtidig maskerne af. Der er nu de
15 mellemgrå masker tilbage. Slå 1 ny kantmaske
op ind mod skuldersiden = 16 m og fortsæt yderligere 9 cm lige op i rib med rouleaukant til ryggens halskant. Sæt maskerne på en maskeholder.
Venstre forstykke.
Strik de ventende 43(46)49(51)54(57) m med
lysegrå og fortsæt i forlængelse af disse med at
slå 15 m op med mellemgrå til underfald = 58(61)
64(66)69(72) m. Det venstre forstykke strikkes
mage til det højre, blot spejlvendt. Ved indtagningerne i halsen strikkes frem til de 2 sidste m før
den mellemgrå halskant, tag 1 m ret løs af, strik
næste m ret og træk den løst aftagne m over og
strik derefter den mellemgrå kant i rib. I samme
højde som på højre forstykke lægges skulderens
26(28)30(31)33(35) m ret mod ret med ryggens
skulder. Strik dem sammen med 1 m fra hver
pind, idet m samtidig lukkes af.
Ærmer.
Slå 82(84)88(90)92(96) m op på p nr. 2½ og strik
3 cm glat. Strik derefter 1 p ret fra vrangsiden til
ombuk og igen 3 cm glat. Skyd en pind ind i opslagningskanten, buk kanten op på bagsiden af
arb og læg op ved at strikke maskerne ret sammen med 1 m fra hver pind. Fortsæt i glat på p nr.
3, idet der tages 1 m ud i begge sider på hver 10.
p 10 gange = 102(104)108(110)112(116) m. Når
ærmet måler 30(30)31(31)32(32) cm, lukkes til
ærmekuppel i begge sider på hver 2. p for 1 x 4
m, 1 x 3 m, 1 x 2 m, 20(21)23(24)25(27) x 1 m, 3
x 2 m, 3 x 3 m = 14 m. Luk de resterende m på én
gang.

Montering.
Sy halskanten sammen midt bag med maskesting
og sy kanten fast langs ryggens halsudskæring.
Sy underfaldet i bunden af halsudskæringen fast
på bagsiden. Sy ærmerne i. Sy ærme- og
sidesømmene – husk slidser forneden i siderne.

