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Materialer

Størrelse

3 (3, 4, 4, 5) nøgler Universe, farve 11

S (M, L, XL, XXL)

Rundpind 80 cm/ 3 mm og 3,5 mm
evt. hæklenål 3 mm til halskant
Maskeholdere med wire
Markører

Mål

Garnkvalitet
Universe, Hobbii
98% Acrylic, 2% Polyester/ 100 g = 462 meter

Strikkefasthed
25 masker og 32 omgange på 10 cm på
pind 3,5 mm i glatstrik

Hashtags til sociale medier
#hobbiidesign #hobbiirigmor

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

Dette er en bred model.
Bredde: ca. 46 (52, 58, 65, 70) cm,
Længde, midt foran: ca. 51 (52, 53, 54,
55) cm

Opskriftsinformation
Blusen er en bred, løs model med
trekvart-lange ærmer.
Blusen strikkes oppefra, hvor der strikkes en rillekant. Derefter foretages alle
udtagninger på de næste 2 omgange.
Ærmer og krop strikkes færdig hver for
sig. Der tages ind, før der afsluttes med
en rillekant.

Teknikker
Magic loop https://www.youtube.com/watch?v=FtL
aIlfMHMg

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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Bærestykke
Halskant
Slå 108 (118, 128, 138, 148) masker op på rundpind 3 mm. Strik rundt i retstrik med magic
loop: 1 omgang ret og 1 omgang vrang, til der er 4 riller.
Krop
Skift til rundpind 3,5 mm og strik rundt i glatstrik, idet der tages ud på de 2 første omgange,
således:
1. omgang: *1 ret, slå om*, gentag * til * omgangen ud = 216 (236, 256, 276, 296) masker.
2. omgang: *1 ret, slå om, strik omslaget drejet ret, slå om*, gentag * til * omgangen ud =
432 (472, 512, 552, 592) masker.
3. omgang: *1 ret, strik omslaget drejet ret*, gentag * til * omgangen ud = 432 (472, 512,
552, 592) masker.
Fortsæt i glatstrik til arbejdet måler 19 (20, 21, 22, 23) cm.
Her deles arbejdet til ærmer og krop.
Sæt en markør ved omgangens begyndelse.
Sæt en markør efter 102 (106, 110, 114, 120) masker til ærme, derefter en markør efter
114 (130, 146, 162, 176) masker til krop, gentag dette endnu 1 gang.

Ærmer
Strik ærmemaskerne rundt på rundpinden med magic loop, og lad de øvrige masker hvile.
Strik ca. 32 cm glatstrik.
Ærmekant
Skift til rundpind 3 mm og strik: 2 ret sammen omgangen ud = 51 (53, 55, 57, 60) masker.
Strik 1 omgang ret og 1 omgang vrang, til der er 4 riller.
Luk af.
Flyt maskerne indtil næste markør over på hjælpepinden.
Strik det andet ærme magen til.

Krop
Sæt kroppens masker over på rundpind 3,5 mm.
Strik glatstrik rundt over kroppens 228 (260, 292, 324, 352) masker til arbejdet måler ca.
32 cm fra ærmegab, eller den ønskede længde til taljen.
Taljekant
Skift til rundpind 3 mm og strik: *2 ret, 2 ret sammen*, gentag fra * til * omgangen ud =
171 (195, 219, 243, 264) masker.
Strik 1 omgang ret og 1 omgang vrang, til der er 4 riller.
Luk af.
NB Hækl evt. 1 omgang fastmasker rundt i opslagskanten i halsen, så den ikke giver sig.
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