Helena - Bluse
No. 2004-192-5918

Materialer

Størrelser

7 (7) 8 nøgler a 50 g Baby Wool fv 25

S (M) L

Rundpind 80 cm 3,5 mm
Strømpepinde 3,5 mm
Hæklenål 3 mm til halskant
Maskeholder med wire
Markører

MÅL
Halv overvidde: 44 (48) 51 cm
Længde, midt bagpå: 64 (65) 66 cm

Strikkefasthed
24 masker på 10 cm i glatstrik
32 omgange på 10 cm i glatstrik

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

Opskriftsinformation
Blusen strikkes oppefra og ned med
udtagninger i glatstrik på
bærestykket. Der strikkes på
rundpind med magic loop.
Blusen strikkes lige ned med
udtagninger i siderne, så der dannes
A-form. Ærmerne strikkes til sidst.
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Opskrift
Slå 108 (108) 120 masker op og strik rundt på rundpinden.
Strik 1 omgang ret, 1 omg vrang og 1 omg ret.
Sæt en markør efter hver 9. (9.) 10. maske = 12 markører.

Bærestykke
Bærestykket strikkes i retstrik med udtagninger i glatstrik.
Begynd udtagninger
1. omgang: Strik *9 (9) 10 vrang, slå om*, gentag fra * til * omgangen ud.
2. omgang: Strik alle masker og omslag ret = 12 m ud.
3. omgang: Strik *9 (9) 10 vrang, 1 ret*, gentag fra * til * omgangen ud.
4. omgang: Strik *9 (9) 10 ret, slå om, 1 ret*, gentag fra * til * omgangen ud.
5. omgang: Strik *9 (9) 10 vrang, strik omslaget ret, 1 ret*, gentag fra * til * omgangen
ud = 12 masker ud.
6. omgang: Strik alle masker ret.
7. omgang: Strik *9 (9) 10 vrang, slå om, 2 ret*, gentag fra * til * omgangen ud.
8. omgang: Strik alle masker og omslag ret.
9. omgang: Strik *9 (9) 10 vrang, 3 ret*, gentag fra * til * omgangen ud.
10. omgang: Strik *9 (9) 10 ret, slå om, 3 ret*, gentag fra * til * omgangen ud.
11. omgang: *9 (9) 10 vrang, 4 ret*, gentag fra * til * omgangen ud.
12. omgang: Strik alle masker ret.
Gentag 1. til 12. omgang, = 1 maske mere efter omslaget og udtagninger på hver
3. omgang = 12 masker ud pr. udtagnings-omgang.
Tag ud til der er 9 (9) 10 vrang og 19 (21) 22 ret = 336 (360) 384 masker.
Inddel arbejdet til ærmer og krop
Sæt 66 (71) 76 masker på en maskeholder til ærmer (= striber i: vrang, glat, vrang, glat,
vrang), strik forstykket (= glat, vrang, glat, vrang, glat, vrang, glat), sæt 66 (71) 76 masker på
en maskeholder til ærmer (= striber i: vrang, glat, vrang, glat, vrang), strik ryggen (= glat,
vrang, glat, vrang, glat, vrang, glat). Der er 102 (109) 116 masker til hhv ryg og forstykke.
Krop
Slå 5 (6) 7 masker op under hvert ærme = 214 (230) 246 masker.
Disse nye masker strikkes i retstrik. Fortsæt i mønster 4 cm lige op.
Sæt et mærke under hvert ærme = sidesømme og omgangens begyndelse.
Begynd udtagninger til A-form i striben med riller.
Der tages ud i hver side af det retstrikkede stykke i sidesømmen. Der tages ud på en
ret-omgang.
*Strik til den retstrikkede stribe i sidesømmen, strik lænken op i drejet ret, strik stykket med
riller, strik lænken op i drejet ret*, gentag fra * til * i den anden sidesøm = 4 masker ud.
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Tag ud for hver 3. cm til arbejder måler 64 (65) 66 cm fra opslagskanten.
Kant
Strik 6 omgange retstrik over alle masker.
Luk af i ret.
Ærmer
Sæt ærmemaskerne på strømpepinde og strik eller saml 5 (6) 7 masker op under ærmet =
71 (77) 83 masker. Disse nye masker strikkes i retstrik.
Strik 4 cm lige op i mønster.
Tag ind på hver side af det retstrikkede stykke under ærmet på hver 13. (11.) 9. omgang til
der er 55 (57) 59 masker. Det retstrikkede stykke bliver smallere efterhånden.
Strik lige op til ærmet måler ca 38 cm, eller ønskede længde.
Kant
Strik 6 omgange retstrik.
Luk af i ret.
Strik det andet ærme magen til.
Halskant
Hækl evt en omgang kædemasker rundt i halsen.
Finish
Skyl blusen op og lad den tørre fladt. Pres blusen, så mønsteret ses tydeligt og ligger fladt.

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk.
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse
#hobbiidesign #helenablouse
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