Charlotte Bluse
No. 2003-192-3994

Materialer

Strikkefasthed

Rundpind 80 cm 5 mm
Strømpepinde 5 mm

- med 2 tråde på pind 5 mm
18 masker på 10 cm
26 omgange på 10 cm

8 (8) 9 (10) nøgler a 50 g Alpaca Silk fv. 17
6 (6) 7 (8) nøgler a 25 g Kid Silk fv. 16

Størrelse
M (L) XL (XXL)

Mål
Bredde 55 (60) 65 (70) cm
Længde 64 (66) 68 (70) cm

Opskriftsinformation
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet.
Sweateren strikkes nedefra. Der lukkes af til
ærmegab og derefter til halsudskæring.
Skuldrene syes sammen og til sidst strikkes
der masker op i ærmegabet. Ærmerne
strikkes oppefra og ned.

Teknikker
Køb garnet her
http://shop.hobbii.dk/charlotte-bluse

Du kan finde videoer af teknikker brugt i
opskriften her:
Vendemasker https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiX
uA8

Design af Hobbii.dk - Copyright © 2019 - Alle rettigheder forbeholdes.

Side 1

Krop
Slå 198 (216) 234 (252) masker op på rundpind 80 cm. Strik 8 omgange glatstrik og
1 omgang vrang (ombukskant).
Strik rundt i glatstrik til arbejdet måler 42 (43) 44 (45) cm fra ombukskanten.
Sæt en markør i hver side = sidesømme = 99 (108) 117 (126) masker til hhv. ryg og
forstykke.
Her deles arbejdet til ærmegab. Sæt forstykkets masker i hvil og strik ryggen.

Ryggen
Strik frem og tilbage på rundpinden i glatstrik.
Strik lige op til ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) cm. Slut med en vrangpind.
Højre skulder (når blusen er på)
Form skulder og nakke med vendepinde:
Strik fra retten 42 (46) 50 (54) masker, vend, strik en vendemaske (VM),
*strik til der er 7 masker tilbage ved skulder, vend,

strik 1 VM, strik til der er 3 masker tilbage ved nakken, vend,
strik en VM, strik til der er 15 masker tilbage ved skulder, vend,
strik 1 VM, strik til der er 6 masker tilbage ved nakken, vend,
strik en VM, strik pinden ud, idet vendemaskerne strikkes som 1 maske, vend,
luk disse 42 (46) 50 (54) masker af, idet vendemaskerne strikkes som 1 maske*.
Sæt en markør 36 (40) 44 (48) masker inde til skulder.
Nakke
Luk 15 (16) 17 (18) masker af og strik pinden ud.
Venstre skulder
Strik venstre skulder færdig som højre skulder fra * til *.
Sæt en markør 38 (40) 44 (48) masker inde til skulder.

Forstykke
Strik forstykket lige op i glatstrik, til ærmegabet måler 10 cm. Slut med en vrangpind.
Strik 40 (44) 48 (52) masker ret, luk 19 (20) 21 (22) masker af til hals, strik ret pinden ud.
Forstykkets højre og venstre side strikkes færdigt for sig.
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Højre forstykke (når blusen er på)
Tag ind i halssiden, således:
1. pind: vrang
2. pind: strik 2 masker drejet ret sammen, strik pinden ud.
Gentag disse 2 pinde til der er taget 4 masker ind = 36 (40) 44 (48) masker tilbage til skulder.
Strik lige op til ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) cm.
Tag 1 maske ud i nakken på hver pind ialt 6 gange = 42 (46) 50 (54) masker.
Luk af. Sy skuldersømmen sammen.
Venstre forstykke (når blusen er på)
Tag ind i halssiden, således:
1. pind: vrang
2. pind: strik til der er 2 masker tilbage, strik 2 masker ret sammen.
Gentag disse 2 pinde til der er tages 4 masker ind = 36 (40) 44 (48) masker tilbage til
skulder.
Strik lige op til ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) cm. Slut med en vrangpind.
Tag 1 maske ud i nakken på hver pind ialt 6 gange = 42 (46) 50 (54) masker.
Luk af. Sy skuldersømmen sammen.

Ærmer (strikket oppefra og ned)

Strik ca. 75 (77) 79 (81) masker op i ærmegabet på rundpind. Strik rib *1 ret, 1 vrang*.
På den første omgang strikkes maskerne drejet.
Sæt en markør omkring en maske under ærmet. Strik 2 masker sammen i rib på hver side af
denne maske for hver 8. cm ialt 5 gange = 65 (67) 69 (71) masker.
Strik lige op til arbejdet måler 43 cm.
Luk af i rib. Strik det andet ærme magen til.

Halskant
Strik masker op fra retten rundt i halsudskæringen.
Strik 1 omgang vrang. Luk af i ret.

Montering
Sy ombukket, nederst på blusen, fast til indersiden af blusen.

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.
God fornøjelse!
#hobbiidesign #charlotteblouse
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