Starlight Perlesweater
No. 2003-184-5718

Materialer:

Strikkefasthed:

8 (9) 10 (10) 11 (12) nøgler a 50 g
Starlight fv. 04
Strømpepind 5 og 5,5 mm
Rundpind 5 og 5,5 mm, 80 cm

15 masker på 10 cm
21 rækker på 10 cm

Størrelser:
2 (4) 6 (8) 10 (12) år
MÅL
Bredde: 31 (33) 36 (38) 39 (41) cm
Længde: 37 (40) 45 (49) 53 (57) cm

Opskrift information:
Blusen strikkes nedefra. Krop og ærmer
samles på rundpind og der tages ind til
bærestykke med raglan.

Forkortelse
Tag en maske ud: Strik lænken mellem
to masker op og strik den drejet ret.

Køb garnet her:
http://shop.hobbii.dk/starlight-perlesweater
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Perlestrik: *1 ret, 1 vrang*. Gentag fra * - * omgangen ud.
Herefter strikkes vrang over ret og ret over vrang.
Bluse
Ribkant: Slå 92(100) 108 (114) 118 (124) masker op på rundpind 5 mm og strik rundt.
Strik 5 cm drejet rib: *1 drejet ret, 1 vrang*. Gentag fra * - * omgangen ud.
Bluse: Skift til rundpind 5,5 mm og tag på den 1. omgang 1 maske ud = 93 (101) 109 (115)
119 (125) masker. Når der er et ulige maskeantal, kan der strikkes rundt i ret og vrang hele
tiden, hvorved der dannes perlestrik.
Strik lige op til arbejdet måler 23 (26) 29 (32) 35 (38) cm.
Sæt en markør ved omgangens begyndelse.
Ærmegab: Strik til 3 (3) 5 (5) 7 (7) masker før markøren, luk 3 (3) 5 (5) 7 (7) masker af, strik
til der er 43 (47) 49 (52) 52 (55) masker på pinden efter aflukningen til forstykke, luk 3 (3) 5
(5) 7 (7) masker af = 44 (48) 50 (53) 53 (56) masker til ryg.
Lad arbejdet hvile og strik begge ærmer.
Ærmer
Ribkant: Slå 28 (28) 30 (32) 34 (34) masker op på strømpepinde 5 mm og strik rundt.
Strik 3 cm drejet rib: *1 drejet ret, 1 vrang*. Gentag fra * - * omg ud.
Ærme: Skift til strømpepinde 5,5 mm. Sæt en markør ved omgangens begyndelse.
Strik 1 m på hver side af markøren glatstrik = ærmesøm og resten strikkes i perlestrik.
Strik 2 cm lige op. Slut ved omgangens begyndelse.
Begynd udtagninger: 1 ret, tag 1 maske ud, strik til 1 maske før markøren, tag 1 maske ud,
1 ret = 2 masker ud.
Tag ud i perlestrik på hver 6. omgang til der er 34 (38) 42 (46) 50 (52) masker.
Strik lige op til ærmet måler 28 (31) 34 (37) 39 (40) cm. Slut omgangen 2 (2) 3 (3) 4 (4)
masker før markøren. Luk 3 (3) 5 (5) 7 (7) masker af = 31 (35) 37 (41) 43 (45) masker.
Lad ærmet hvile og strik et ærme magen til.
Bærestykke
Arbejdet samles på rundpind og strikkes i perlestrik.
Strik ærmerne på blusen: ærme, forstykke, ærme, ryg, idet der tages 1 maske ind på ryggen
= 148 (164) 172 (186) 190 (200) masker.
Sæt en markør i hver samling (raglansøm) og strik 1 maske glatstrik på hver side af sømmen
(som på ærmerne) og resten i perlestrik.
Strik 1 omgang, slut ved omgangens begyndelse.
Begynd raglanindtagninger: Strik 1 ret, 2 masker sammen, *strik perlestrik til 3 masker før
næste markør, 2 masker sammen, 2 ret, 2 masker sammen*, gentag fra * - * ialt 3 gange,
strik perlestrik til 3 masker før sidste markør, 2 masker sammen, 1 ret = 8 masker ind.
Tag ind således på hver 2. omgang til der er 68 (68) 68 (74) 78 (80) masker.
Halskant
Skift til strømpepinde 5 mm og strik ribkant, således: *1 maske drejet ret og 1 maske vrang*
gentag *-* omgangen du. Strik til kanten måler 6 cm. Luk løst af i rib.
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Finish
Fold halskanten og sy fast på vrangen.
Sy sammen under ærmerne.

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Rigtig god fornøjelse
#hobbiidesign #starlightperlesweater
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