1511 - Bluse med lange ærmer og dobbelt forstykke i Mayflower 1 class.
Str.:
Brystvidde cm:
Længde cm:
Fv. 2053, Mørkgrå, ngl.:
Pind:
Rundpind (40 cm):
Strømpepind:
Kvalitet:
Strikkefasthed:
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Mayflower 1 class. 75 % Superwash-Uld, 25 % Nylon. 210 meter pr. 50 gram.
Vandret: 26 masker = 10 cm. Lodret: 34 pinde = 10 cm.

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er
det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem, inden arbejdet påbegyndes.
Det er desuden en god ide at lave en strikkeprøve, som gøres fugtig og trækkes i facon.
Fremgangsmåde.
Ryg.
1: Slå 110(118)126(134)142(150) masker op på
pind nr. 3, strik 7 pinde glatstrik, start med en
vrangpind; strik 4 pinde rib (1ret,1vrang).
2: Strik glatstrik til arbejdet måler
56(56)58(60)62(64) cm fra ribborten.
3: Sæt de midterste 30(32)34(36)38(40) masker i
hvile på en hjælpepind; strik hver side færdig for
sig og luk mod halsen for 1x2 og 2x1 masker (alle
størrelser). Luk af.
4: Strik den anden side spejlvendt; luk af.
Forstykke 1.
1: Strikkes som ryggen til der mangler 7 cm til
skulderen; slut med en vrangpind.
2: Sæt de midterste 24(26)28(30)32(34) masker i
hvile på en hjælpepind og strik hver side færdig
for sig. Luk mod halsen for 2x2 og 3x1 masker
(alle størrelser); strik til arbejdet har samme
længde som ryggen. Luk af.
3: Strik den anden side spejlvendt. Luk af.
Forstykke 2.
1: Slå 92(100)108(116)124(132) masker op på
pind nr. 3; strik 7 pinde glatstrik, start med en
vrangpind. Slå 11 masker op efter sidste
vrangpind til ombuk (alle størrelser).
2: Første pind: strik 10 masker ret, løft 1 maske
vrang løs af med tråden bag arbejdet, strik rib
(1ret,1vrang) resten af pinden.
Anden pind: ret over ret og vrang over vrang til
der mangler 11 masker, som strikkes vrang.
Gentag disse 2 pinde en gang mere.
3: Strik nu glatstrik over alle masker, men fortsæt
med på alle retpinde at løfte 11. maske løs af med
tråden bag arbejdet.
4: Strik til der mangler 13 cm til skulderen (alle
størrelser). Slut med en vrangpind. Strik
29(32)35(38)41(44) masker ret; sæt
38(40)42(44)46(48) masker i hvile på en
hjælpepind. Strik de sidste 36(39)42(45)48(51)
masker ret og strik hver side færdig for sig.

5: Luk mod halsen for 1x2 og 2x1 masker. Strik til
arbejdet har samme længde som ryggen. Luk af.

6: Strik den anden side spejlvendt og luk af.
Ærmer.
1: Slå 46 masker op på strømpepinde nr. 3 og
strik 5 cm rib (1 ret,1vrang).
2: Strik glatstrik og tag 2 masker ud på hver 6.
omgang (1 maske først på omgangen og 1 maske
sidst på omgangen). Start på 1. omgang.
3: Strik til der er 100(102)104(106)108(110)
masker på omgangen og strik til arbejdet måler 50
cm (alle størrelser) eller ønsket længde.
4: Luk løst af.
5: Strik et ærme magen til.
Montering.
1: Sy ombukningen på forstykke 2 om til
vrangsiden med usynlige sting.
2: Sæt maskerne fra hjælpepinden på pind nr. 3
og saml 34 masker op på hver side mod
skulderen (alle størrelser). Strik 4 pinde rib
(1ret,1vrang) og 7 pinde glatstrik. Luk løst af.
OBS! at glatsiden vender ud af, så kanten ruller
som kanten forneden på blusen.
3: Sy ryggens højre skulder sammen med højre
skulder på forstykke 2, de sidste 4 masker fra
ryggen ind mod halsen sys sammen med
rullekantens rib.
4: Sy venstre skulder sammen med ryg og
forstykke 2 fra halsen og halv hen på skulderen.
OBS her sys rullekantens rib til de første 4 masker
på ryggen. Resten af skulderen sys sammen med
ryg forstykke 1, fra ærmegabet og ind til midten.
5: Sy ærmerne i, venstre ærme sys på ryggen og
forstykke 1, højre ærme sys på ryggen og
forstykke 2.
6: Sy venstre sidesøm sammen med ryggen og
forstykke 1. OBS at rullekanten sys sammen, så
sammensyningen ikke vender udaf, når der rulles.
7: Sy højre sidesøm sammen med ryggen og
forstykke 2.

8: Nu sys forstykke 1 sammen med højre sidesøm
på vrangen af arbejdet, OBS at forstykke 1 sys til
ærmets forkant i højre side. Forstykke 1 sys også
sammen med højre skuldersøm og halvdelen af
venstre skuldersøm på vrangsiden.
9: Sæt maskerne fra hjælpepinden på forstykke 1
og hjælpepinden på ryggen på rundpind nr. 3 og
saml 23 masker op i hver side. (gælder alle
størrelser). Strik 4 pinde rib (1ret,1vrang) og 7
pinde glat. Luk løst af.

10: Hæft ender. Læg blusen i vand og træk den i
facon.

