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Materialer

Størrelse

2 (2) 2 (3) nøgler Winter Glow, farve 05

XS (S) M (L)

Strømpepinde og rundpind 80 cm/ 5 mm
Maskemarkører
Maskeholder

Mål

Garnkvalitet
Winter Glow, Hobbii
51% uld, 49% akryl/ 200 g = 700 meter

Strikkefasthed
18 masker og 26 omgange på 10 cm

Køb garnet her

Bredde: 42 (46) 50 (54) cm
Længde: 56 (58) 59 (60) cm

Opskriftsinformation
Blusen strikket nedefra og op på rundpind.
Taljen er fremhævet med ind- og udtagninger. Der lukkes af til ryg og ærmekuppel
samtidig. Skuldrene strikkes færdige hver
for sig og sys til sidst fast på ryggen.
Herefter sys ærmekuplen fast til skulderen.
Alle kanter afsluttes med en i-cord-kant.
Hvor der kun er oplyst et tal eller mål,
gælder det alle størrelser.

http://shop.hobbii.dk/eila-bluse

Teknikker

Hashtags til sociale medier

Ssk:
https://www.youtube.com/watch?v=6nfc1eS
d6ik
I-cord:
https://www.youtube.com/watch?v=F-IPvSo
fGFs

#hobbiidesign #hobbiieila

Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk.
Oplys navn og nummer.
Rigtig god fornøjelse!
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Forkortelser
ssk: 2 drejet ret sammen
1 maske ud: strik lænken mellem maskerne drejet ret

Krop
Slå 152 (166) 180 (194) masker op på rundpind med strikkeopslag.
Strik 10 cm glatstrik.
Sæt en markør ved omgangens begyndelse og midt på omgangen = sidesømme = 76 (83)
90 (97) masker til hhv. forstykke og ryg.
Begynd indtagninger til talje
*Strik til 6 masker før markøren, 2 ret sammen, 8 ret, 2 drejet ret sammen (ssk)*, gentag
endnu 1 gang = 4 masker ind.
Strik 2 omgange.
Gentag omgangen med indtagninger fra * til *. Strik lige op til arbejdet måler 15 cm.
Begynd udtagninger til talje
*Strik til 4 masker før markøren, 1 maske ud, 8 ret, 1 maske ud*, gentag fra * til * endnu
1 gang = 4 masker ud.
Strik 4 omgange glatstrik.
Gentag omgangen med udtagninger fra * til *.
Strik lige op til arbejdet måler 39 (40) 41 (42) cm.
Ærmegab: *Strik til 3 (4) 5 (6) masker før markøren, luk 6 (8) 10 (12) masker løst af*,
gentag fra * til * endnu 1 gang = 70 (75) 80 (85) masker til hhv. forstykke og ryg. Lad
arbejdet hvile.

Ærmer
Slå 40 (42) 44 (46) masker op på strømpepinde med strikkeopslag.
Strik 10 omgange glatstrik.
Sæt markøren ved omgangens begyndelse = ærmesøm.
Begynd udtagninger: Strik til 2 masker før markøren, slå om, 2 ret, slå om, strik omgangen
færdig.
På næste omgang strikkes omslagene drejet ret.
Tag ud på hver 8. omgang til der er 60 (62) 64 (66) masker. Strik lige op til arbejdet måler
46 cm.
Ærmegab: Strik til 3 (4) 5 (6) masker før markøren, luk 6 (8) 10 (12) masker løs af = 54
(54) 54 (54) masker.
Bryd garnet. Sæt maskerne i hvil, og strik et ærme magen til.
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Bærestykke
Strik ærmerne på blusen, idet der strikkes 2 masker sammen i hver samling
Strik ryggen til der er 1 maske tilbage, strik denne og den første maske på ærmet ret
sammen, strik ærmet til der er 1 maske tilbage, strik denne og den første maske på
forstykket ret sammen, strik forstykket til der er 1 maske tilbage, strik denne og den første
maske på ærmet ret sammen, strik ærmet til der er 1 maske tilbage, strik denne og den
første maske på ryggen ret sammen = 244 (254) 264 (274) masker.
Sær en markør omkring den sammenstrikkede maske i hver samling = 4 markører.
Strik 1 omgang ret.
Begynd raglan-indtagninger
Fortsæt med raglan-indtagninger således:
1. omgang: *Strik til 2 masker før den markerede maske, strik 2 ret sammen, 1 ret
(raglansøm), 2 drejet ret sammen*, gentag fra * til * omgangen ud = 8 masker ind.
2. omgang: Alle masker ret.
Strik disse 2 omgange i alt 5 (6) 7 (8) gange = 204 (206) 208 (210) masker.
De markerede masker tælles med på ærmerne, så der er 44 (42) 40 (38) masker på hvert
ærme og 58 (61) 64 (67) masker til hhv. forstykke og ryg.
Ærmekuppel
Herfra tages der kun ind på ærmerne, mens forstykke og ryg strikkes lige op.
1. omgang: Strik ryggen, venstre ærme: 1 ret, 2 drejet ret sammen, ret til der er 3 masker
tilbage på ærmet, 2 ret sammen, 1 ret, strik forstykket, højre ærme: 1 ret, 2 drejet ret
sammen, ret til der er 3 masker tilbage på ærmet, 2 ret sammen, 1 ret = 4 masker ind på
omgangen.
2. omgang: Alle masker ret.
Gentag disse 2 omgange til arbejdet måler 50 (51) 52 (53) cm.
Slut ved omgangens begyndelse og med en omgang med indtagninger.
Bryd garnet.
Fordel maskerne til halsudskæring
Marker de midterste 20 (21) 22 (23) masker på forstykket.
Flyt maskerne til markøren før de midterste masker, sæt de markerede 20 (21) 22 (23)
masker på en maskeholder. Pindespidserne er nu på hver side af maskeholderen.
Halsudskæring
Sæt nyt garn til og strik frem og tilbage på rundpinden.
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Luk af i halssiden og fortsæt med indtagninger på ærmerne således:
1. pind, vrangen: Vend arbejdet og strik vrang til maskeholderen i den modsatte side.
2. pind, retten: Luk 3 masker af, strik ret med indtagninger som før, strik pinden ud.
3. pind, vrangen: Luk 3 masker af, strik vrang pinden ud.
4. pind, retten: Luk 3 masker af, strik ret med indtagninger som før, strik pinden ud.
5. pind, vrangen: Luk 3 masker af, strik vrang pinden ud.
6. pind, retten: Luk 2 masker af, strik ret med indtagninger som før, strik pinden ud.
7. pind, vrangen: Luk 2 masker af, strik vrang pinden ud.
8. pind, retten: Luk 1 maske af, strik ret med indtagninger som før, strik pinden ud.
9. pind, vrangen: Luk 1 maske af, vrang pinden ud = 10 (11) 12 (13) masker til skulder.
Strik lige op med indtagninger på ærmerne til der er 18 (14) 10 (10) masker på hvert ærme.
Størrelse XS og S: Fortsæt med indtagninger på ærmerne på hver pind til der er 10 masker
på hvert ærme.
Alle størrelser: Der er nu 10 masker på hvert ærme.
Sæt en markør mellem ærme og ryg = 58 (61) 64 (67) masker til ryg.
Luk ærme- og rygmaskerne af.
Strik videre på forstykket til skuldre og nakke således:
Venstre skulder
*Strik 3 cm lige op over de 10 (11) 12 (13) masker.
Nakke: Tag 1 maske ud i nakken (samme side som halsudskæringen) på hver pind 3 gange
= 13 (14) 15 (16) masker. Luk af på næste pind*.
Strik den højre skulder på samme måde fra * til *.
Sammensyning
Sy de 13 (14) 15 (16) skulder-/nakke-masker sammen med det samme antal masker på
ryggen (ved markøren) i hver side. Sy ærmets aflukning til blusens skulder.

Kanter
Halskant
Sæt en markør ved omgangens begyndelse.
Sæt nyt garn til med en ende på ca. 20 cm. Strik masker op i halsudskæringen på
rundpinden.
Slå 3 masker op med strikkeopslag på rundpinden med garnenden.
Nu lukkes maskerne på rundpinden af med en i-cord-kant således:
Strik med en strømpepind 2 masker ret og 2 masker drejet ret sammen, herefter strikkes
således: *flyt de 3 masker på strømpepinden tilbage på rundpinden, strik 2 ret, strik den
sidste maske på strømpepinden og den første maske på rundpinden drejet ret sammen*,
gentag fra * til * omgangen ud. Sy de 3 masker sammen med maskesting.
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Strik i-cord-kanter på samme måde i ærmerne og i opslagskanten.
Pres evt. kanterne, så de ikke ruller.
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