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Materialer

Størrelse

3 (4, 4, 5, 5) nøgler Rainbow Bamboo,
fv 11

S (M, L, XL, XXL)

Rundpind 80 cm/ 3 mm og 3,5 mm

Garnkvalitet
Rainbow Bamboo, Hobbii
60% Viskose af Bambus, 40% Bomuld/
100 g = 250 meter

Strikkefasthed
23,5 masker og 38 omgange/pinde
= 10 cm på pind 3,5 mm i mønster

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

Mål
Bredde: 41 (43, 46, 49, 51) cm
Længde: 49 (50, 52, 53, 55) cm

Opskriftsinformation
Blusen strikkes rundt på rundpind til ærmegab.
Der strikkes et lille hulmønster. Vær opmærksom
på mønsteret, når der skiftes til at strikke frem og
tilbage på rundpinden.
Ærmerne strikkes for sig og sys på, så der
dannes pufærmer.

Teknikvideoer
Magic loop:
https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIlfMHMg

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiiolga

Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse!
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Mønster-rapporter
Mønster, rundt på rundpind
1. omgang: *3 ret, slå om, 1 maske ret løs af, 2 ret sammen, træk den løse maske over, slå
om*, gentag *-* omgangen ud.
2., 3. og 4. omgang: ret.
5. omgang: *slå om, 1 maske ret løs af, 2 ret sammen, træk den løse maske over, slå om,
3 ret*, gentag *-* omgangen ud.
6., 7. og 8.omgang: ret.
Mønster, frem og tilbage på rundpind
1. pind, retten: *3 ret, slå om, 1 maske ret løs af, 2 ret sammen, træk den løse maske over,
slå om*, gentag *-* omgangen ud.
2. pind, vrangen: vrang.
3. pind, retten: ret.
4. pind, vrangen: vrang.
5. pind, retten: *slå om, 1 maske ret løs af, 2 ret sammen, træk den løse maske over, slå
om, 3 ret*, gentag *-* omgangen ud.
6. pind, vrangen: vrang.
7. pind, retten: ret.
8. pind, vrangen: vrang.

Opskrift
Ribkant
Slå 192 (204, 216, 228, 240) masker op på rundpind 3 mm. Strik rundt i rib: 1 ret,
1 vrang.
Strik 4 cm rib.
Krop
Skift til rundpind 3,5 mm.
Strik 3 omgange glatstrik.
Strik herefter mønster, rundt på rundpind, til arbejdet måler 32 (32, 33, 33, 34) cm.
Sæt en markør ved omgangens begyndelse og midt på omgangen = 96 (102, 108, 114, 120)
masker til hver halvdel.
Ærmegab, aflukning
*Strik til 3 (4, 5, 6, 7) masker før næste markør, luk 6 (8, 10, 12, 14) masker løst af*, gentag
*-* endnu 1 gang = 90 (94, 98, 102, 106) masker på hver side.
Sæt forstykkets masker i hvil og strik ryggen

Ryg
Fortsæt i mønster men nu efter mønster, frem og tilbage på rundpind.
Ærmegab, indtagninger
Retten: Strik 1 ret, 2 drejet ret sammen, mønster (frem og tilbage) til der er 3 masker tilbage,
2 ret sammen, 1 ret = 2 masker ind.
Tag ind på hver retside-pind i alt 7 (8, 9, 10, 11) gange = 76 (78, 80, 82, 84) masker.
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Strik lige op til ærmegabet måler 15 (16, 17, 18, 19) cm.
Luk løst af.

Forstykke
Fortsæt i mønster men nu efter mønster, frem og tilbage på rundpind.
Ærmegab og halsudskæring
Tag ind til ærmegab som på ryggen, men SAMTIDIG lukkes der af til halsudskæring, når
ærmegabet måler 6 (6, 6, 7, 7) cm.
Udskæring
Venstre side
Sæt en markør på hver side af de midterste 18 masker.
Retten: strik til markøren.
Vrangen: luk 4 (4, 5, 5, 6) masker af, strik pinden færdig.
Retten: strik til udskæringen.
Vrangen: luk 3 masker af, strik pinden færdig.
Herefter lukkes der 3 x 2 masker og 2 x 1 maske af i begyndelsen af hver vrangside-pind =
14 (15, 15, 16, 16) masker til skulder.
Strik lige op til ærmegabet måler 17 (18, 19, 20, 21) cm.
Sæt en markør i ærmesiden = midt på skulderen.
Strik 2 cm lige op. Luk af.
Sæt de midterste 18 masker på en maskeholder.
Højre side
Retten: strik mønster.
Vrangen: vrang.
Retten: luk 4 (4, 5, 5, 6) masker af, strik pinden færdig.
Vrangen: vrang.
Retten: luk 3 masker af, strik pinden færdig.
Vrangen: vrang.
Herefter lukkes der 3 x 2 masker og 2 x 1 maske af i begyndelsen af hver retside-pind =
14 (15, 15, 16, 16) masker til skulder.
Strik lige op til ærmegabet måler 17 (18, 19, 20, 21) cm.
Sæt en markør i ærmesiden = midt på skulderen.
Strik 2 cm lige op. Luk af.
Halskant
Sy skuldrene sammen med ryggen.
Strik masker op i halskanten på rundpind 3 mm (ca. 23 masker på 10 cm).
Strik 2 cm rib: 1 ret, 1 vrang.
Luk af i rib.
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Ærmer
Ribkant
Slå 66 (72, 78, 84, 90) masker op på rundpind 3 mm og strik rundt med magic loop.
Strik 3 cm rib: 1 ret, 1 vrang.
Sæt en markør ved omgangens begyndelse.
Ærme
Skift til rundpind 3,5 mm.
1. omgang, udtagnings-omgang: strik 2 ret, *slå om, 4 ret*, gentag *-* 16 (17, 18, 19, 20)
gange, strik omgangen ud = 16 (17, 18, 19, 20) omslag.
2. omgang: ret, idet omslagene strikkes drejet ret = 82 (89, 96, 103, 110) masker.
3. omgang: ret.
Herefter strikkes mønster efter mønster, rundt på rundpind.
Strik til arbejdet måler 5-6 cm.
Ærmegab
Retten: Strik til 3 (4, 5, 6, 7) masker før markøren, luk 6 (8, 10, 12, 14) masker løst af = 76
(81, 86, 91, 96) masker.
Herefter strikkes mønster efter mønster, frem og tilbage på rundpind.
Begynd indtagninger til ærmegab
Retten: 1 ret, 2 drejet ret sammen, strik til der er 3 masker tilbage, 2 ret sammen, 1 ret = 2
masker ind.
Vrangen: Vrang.
Gentag disse 2 pinde i alt 8 gange = 60 (65, 70, 75, 80) masker.
Sæt en markør i hver side.
Herefter tages der ind i hver side på hver 4. pind i alt 6 gange = 48 (53, 58, 63, 68) masker,
så igen ind på hver 2. pind 6 (7, 9, 10, 12) gange = 36 (39, 40, 43, 44) masker.
Aflukning
Retten: 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over, 2 drejet ret sammen, strik til der er
4 masker tilbage, 2 ret sammen, 2 ret sammen = 4 masker ind.
Vrangen: 1 vrang løs af, 1 vrang, træk den løse maske over, 2 vrang sammen, strik til der
er 4 masker tilbage, 2 masker drejet vrang sammen, 2 masker drejet vrang sammen =
4 masker ind.
Tag således ind til der er 20 (23, 24, 27, 28) masker.
Luk af således: 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over, luk almindeligt af, idet de
sidste 2 masker strikkes sammen.
Strik det andet ærme magen til.
NB Ærmet er større end ærmegabet, derfor skal ærmet holdes til for at danne et pufærme.
Sæt knappenåle rundt i ærmegabet og sy evt. som beskrevet her.
Sy ærmet på blusen
Sy sammen under ærmet. Derefter sys maske til maske indtil markøren på ærmet, på de
næste 3 cm sys 2 masker på blusen sammen over 3 masker på ærmet (hver 3. maske på
ærmet springes over).
Sy sammen på samme måde i den anden side. Herefter holdes ærmet til ærmegabet og sys
sammen med maskesting.
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