Dyb Ryg med Ærmer
No. 2003-184-1626 - v.2

Materialer

Mål

6 (7) nøgler a 50 g Tencel, Go Handmade
fv. mørkegrå 17360

Længde: 42 (45) cm
Brystvidde: 72 (77) cm
Brystvidden giver sig ved brug, men det er
vigtigt at bluse sidder til, så den ikke falder
ned over skuldrene.

Rundpind 5 mm, 80 cm
Strømpepind 5 mm
Maskeholder
Maskemarkører

Størrelse
S/M (M/L)

Strikkefasthed
Målt i perlestrik og dobbelt garn
18 masker på 10 cm
27 pinde på 10 cm

Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/dyb-ryg-med-aermer

Opskrift information
Blusen strikkes frem og tilbage på
rundpind med to tråde Tencel.
Blusen strikkes nedefra på ryggen og
videre over skulderen og slutter nederst på
forstykket.
Ærmerne strikkes op i ærmegabene.

Forkortelse
VM: Vendemaske (german short row)
Læg garnet over masken på venstre pind,
så der dannes en dobbelt maske, og træk
til. Denne dobbelte maske strikkes senere
sammen som en maske.
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Side 1

Kantmaske
De 3 yderste masker på hver pind strikkes ret fra retsiden og vrang fra vrangsiden. Til sidst
sys sidesømmen sammen og der vil dannes en stolpe af glatstrik ned langs siden.
Perlestrik
1. pind: *1 ret, 1 vrang*.
2. pind: *vrang over ret, ret over vrang*.
Gentag den 2. pind.

Opskrift
Ryg
Slå 69 (73) masker op med dobbelt garn på rundpind 5 mm.
Strik frem og tilbage på rundpinden. Den første pind er en vrangsidepind.
Strik 3 kantmasker (vrang), strik perlestrik til der er 3 masker tilbage, 3 kantmasker (vrang).
Strik til arbejdet måler 18 (19) cm. Slut med en vrangsidepind.
Luk de midterste 3 (5) masker af og strik venstre skulder. Sæt maskerne til højre skulder i
hvil.
Venstre skulder
1. pind fra vrangsiden: mønster over alle masker
2. pind fra retsiden: Strik 2 masker ret sammen, mønster pinden ud
Fortsæt indtagninger til rygudskæring ved at gentage disse 2 pinde, samtidig, når arbejdet
måler 25 (27) cm lukkes af til ærmegab, således: fra vrangen strikkes de 2 første masker ret
sammen. Gentag 3 gange mere, så der i alt er taget 4 masker ind i ærmet.
Fortsæt indtagningerne ved rygudskæringen til der er 12 (12) masker tilbage på pinden.
Strik lige op i mønster til arbejdet måler 42 (45) cm. Sæt en markør for at markere skulderen.
Nu strikkes der videre over venstre forstykke.
Venstre forstykke
Strik 2 pinde mønster.
Tag ud til halsudskæring på forstykket ved at strikke 1 maske, strik lænken op og strik den
drejet ret/vrang som det passer ind i mønsteret.
Tag ud på alle retsidepinde til der er 24 (25) masker på pinden. Slut med 1 vrangsidepind.
Bryd garnet og sæt maskerne på hvil.
Sæt maskerne der er sat i hvil til højre skulder og forstykke på pinden.
Højre skulder
1. pind fra vrangsiden: Strik 2 masker sammen, mønster pinden ud
2. pind fra retsiden: mønster over alle masker
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Fortsæt indtagningerne til rygudskæring ved at gentage de 2 pinde, samtidig, når arbejdet
måler 25 (27) cm tages der fra retsiden ind til ærmegab ved at strikke de 2 første masker ret
sammen. Gentag 3 gange mere, så der i alt er taget 4 masker ind til ærmegab. Sæt et
mærke i ærmesiden.
Fortsæt indtagningerne ved rygudskæringen til der er 12 (12) masker tilbage på pinden. Strik
lige op i mønster til arbejdet måler 42 (45) cm. Sæt en markør for at markere skulderen.
Nu strikkes der videre over højre forstykke.
Højre forstykke
Strik 2 pinde mønster.
Der tages ud til halsudskæring ved at strikke 1 maske, strik lænken op og strik den drejet
ret/vrang som det passer ind i mønsteret.
Tag ud på alle retsidepinde til der er 24 (25) masker på pinden. Slut med 1 retsidepind.
Bærestykke
Slå 13 (15) masker op til hals og sæt maskerne fra hvil fra venstre forstykke tilbage på
pinden, så der nu strikkes frem og tilbage over 61 (65) masker. Pas på at mønsteret passer.
Strik til arbejdet måler som ryggen fra skuldermærket til ærmemærket ca 15 (17) cm. Slut
med en vrangsidepind.
Tag ud til ærmegab, retten: tag 1 maske løst vrang af, strik lænken op og strikke den drejet.
Gentag på begge sider til der er taget 4 masker ud i hver side = 69 (73) masker.
Nu strikkes der perlestrik med 3 kantmasker i hver sidesøm.
Fortsæt i mønster til arbejdet måler 42 (45) cm fra skulder.
Luk af.
Montering
Sy sidesømmen sammen med madrassting.
Ærmer
Sæt også en markør i sidesømmen. Strik 60 (68) masker op langs hele ærmegabet. Begynd
ved markøren i sidesømmen.
På den første omgang strikkes maskerne drejet, så der ikke dannes huller, således: strik 2
masker ret, strik drejet perlestrik til 2 masker før markøren i sidesømmen, strik 2 masker ret.
Vær opmærksom på, at vendemaskerne strikkes med i mønsteret, som det passer ind.
Venderækker
Strik til 3 masker perlestrik forbi markøren på skulderen, vend arbejdet,
1 VM og strik 5 masker, vend,
1 VM og strik 6 masker, vend,
1 VM og strik 7 masker, vend,
1 VM og strik 8 masker, vend,
Forsæt med at vende til der strikkes over 23 (25) masker, vend
1 VM og strik rundt over alle masker i ærmegabet i perlestrik.
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Indtagninger
Sæt en markør under ærmet. Der strikkes en stolpe på 4 glatstrikkede masker midt under
ærmet, 2 på hver side af markøren i sidesømmen. Indtagningerne ligger på hver side af
denne stolpe.
Strik 2 (3) cm rundt i perlestrik og glatstrik, før indtagningerne begynder.
Strik til 2 masker før stolpen, strik 2 masker drejet ret sammen, 4 ret, 2 masker ret sammen.
Tag ind 10 gange, med 4 cm mellemrum. Strik lige ned til ærmet måler 50 cm, strik 1
omgang vrang. Luk af i vrang.
Halskant
Der strikkes icord rundt i halsen.
Strik masker op langs halskanten fra retten. Spring ca. hver 3. maske over.
Strik 3 nye masker op med strikkeopslag. (De nye masker sidder på venstre pind)
Strik 2 ret, 2 drejet ret sammen.
Skub maskerne tilbage på venstre pind, og strik igen 2 ret, 2 drejet ret sammen.
Fortsæt på denne måde til alle masker på rundpinden er strikket. Sy til sidst arbejdet
sammen med maskesting, så man ikke kan se opslagskanten.
Der kan med fordel sys en lille BH-stropholder i hver skulder, så blusen ikke falder ned over
skulderen.
Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Rigtig god fornøjelse
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