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Materialer

Størrelse

5 (6) 6 (5) nøgler Mohair Delight,
farve 13

S (M) L (XL)

Pinde 3.5 mm og 4 mm
Rundpind 40 cm / 3.5 mm
Snoningspind

Garnkvalitet

Mål
Bredde: 45 (49) 52 (56) cm
Længde: 55 (55) 55 (55) cm

Opskriftsinformation

Strikkefasthed

Blusen strikkes nedefra. Ryg,
forstykke og ærmer strikkes hver for
sig, frem og tilbage på jumperpinde.
Der strikkes snoninger på forstykket.
Skuldrene syes sammen og ærmerne
syes på til sidst.

18 masker og 24 pinde på 10 cm i
glatstrik på pind 4 mm

Hvor der kun er et mål gælder det alle
størrelser.

Køb garnet her:

Hashtags til sociale
medier

Mohair Delight, Hobbii
50% Mohair, 50% Acrylic/
50 g = 150 meter

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

#hobbiidesign #hobbiiabigail

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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Ryg
Ribkant
Slå 80 (88) 94 (100) masker op på pind 3.5 mm og strik rib efter størrelse.
Den første pind er en vrangsidepind.
Størrelse S: 2 vrang, 4 ret, (4 vrang, 4 ret) 9 gange, 2 vrang.
Størrelse M: 2 vr, 4 ret, (4 vrang, 4 ret) 10 gange, 2 vrang.
Størrelse L: 5 ret, (4 vrang, 4 ret) 11 gange, 1 ret.
Størrelse XL: 4 ret, (4 vrang, 4 ret) 12 gange.
Alle størrelser: Strik til ribben måler 6 cm. Slut med en vrangsidepind.
Krop
Skift til pind 4 mm. Fortsæt i glatstrik til arbejdet måler 53 cm.
Luk af.
NB. Ryggen er kortere end forstykket. Ryg og forstykke sys sammen 2 cm nede på ryggen.
Forstykke
Ribkant
Slå 86 (94) 100 (108) masker op på pind 3.5 mm og strik rib efter størrelse.
Den første pind er en vrangsidepind.
Størrelse S: 2 vrang, 4 ret, (4 vrang, 4 ret) 2 gange, 10 vrang, (6 ret, 10 vrang) 2 gange,
(4 ret, 4 vrang) 2 gange, 4 ret, 2 vrang.
Størrelse M: 2 ret, (4 vrang, 4 ret) 3 gange, 10 vrang, (6 ret, 10 vrang) 2 gange, (4 ret,
4 vrang) 3 gange, 2 ret.
Størrelse L: 5 ret, (4 vrang, 4 ret) 3 gange, 10 vrang, (6 ret, 10 vrang) 2 gange, (4 ret,
4 vrang) 3 gange, 5 ret.
Størrelse XL: 1 vrang, (4 vrang, 4 ret) 4 gange, 10 vrang, (6 ret, 10 vrang) 2 gange, (4 ret,
4 vrang) 4 gange, 1 vrang.
Alle størrelser:Strik 4 pinde som maskerne viser.
6. pind, retten: strik snoninger over de 10 masker, således:
sæt 5 masker på en snoningspind foran arbejdet, strik 5 ret, strik de 5 masker på
snoningspinden ret = 3 snoninger.
Herefter strikkes snoninger på hver 10. pind.
Strik som maskerne viser til ribben måler 6 cm. Slut med en vrangsidepind.
Krop
Skift til pind 4 mm. Fortsæt i glatstrik i siderne og snoninger i midten.
1. pind, retten:Strik 18 (22) 25 (29) ret, 4 vrang, 10 ret, (6 vrang, 10 ret) 2 gange, 4 vrang,
18 (22) 25 (29) ret.
2. pind, vrangen:Strik som maskerne viser.
Gentag disse 2 pinde og husk snoningerne på hver 10. pind.
Strik lige op til arbejdet måler ca 48 cm. Mål højden mens arbejdet er trukket lidt i bredden.
Slut med en vrangsidepind efter en snoning.
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Halsudskæring
Venstre side
Strik som maskerne viser.
1. pind, retten: Strik 34 (38) 41 (45) masker, vend.
2. pind, vrangen: luk 5 masker af, strik pinden færdig.
3. pind: strik som maskerne viser.
4. pind: luk 4 masker af, strik pinden færdig.
5. pind: strik som maskerne viser.
Herefter lukkes der 2 x 2 masker og 1 x 1 maske af i halssiden på hver 2. pind = 20 (24) 27
(31) masker til skulder.
Strik lige op til arbejdet måler 55 cm. Sæt et mærke i ærmesiden = skulder.
Bryd ikke garnet, fortsæt med nakken.
Nakke
Venstre side, med udtagninger i nakken.
Strik forfra og bagfra i masken i halssiden på retsidepindene 3 gange = 23 (27) 30 (34)
masker. Luk af.
Højre side
Sæt de midterste 18 masker på en maskeholder.
Sæt garn til og strik som maskerne viser. Strik halsudskæring og nakke færdig som venstre
side.
Ærmer
Ribkant
Slå 40 (40) 44 (44) masker op på pind 3.5 mm og strik rib efter størrelse.
Den første pind er en vrangsidepind.
Størrelse S og M: 2 vrang, 4 ret, (4 vrang, 4 ret) 4 gange, 2 vrang.
Størrelse L og XL: 4 vrang, (4 ret, 4 vrang) 5 gange.
Alle størrelser: Strik til ribben måler 6 cm. Slut med en vrangsidepind.
Begynd udtagninger
Skift til pind 4 mm. Fortsæt i glatstrik, idet der tages 1 maske ud i hver side på hver
8. pind til der er 64 (66) 68 (70) masker.
Strik lige op til arbejdet måler 48 cm. Slut med en retside-pind.
Ærmekuppel
Kuplen formes med vendepinde, German Short rows.
Strik til der er 5 masker tilbage på pinden, vend med en vendemaske, strik til der er
5 masker tilbage på pinden, vend med en vendemaske, *strik til der er 5 masker til vendemasken, vend med en vendemaske*, gentag * til * endnu 3 gange. Strik pinden færdig, idet
vendemaskerne strikkes sammen som 1 maske.
Luk af, idet vendemaskerne strikkes sammen som 1 maske.
Sæt en markør midt på ærmets aflukning.
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Montering
Sy ryg og forstykket sammen.
Sy ærmerne på, så markørene ved skuldrene passer sammen.
Sy ærme- og sidesømmene sammen.

Halskant
Strik ca 102 masker op i halsudskæringen på rundpind 3.5 mm.
På næste omgang strikkes der 2 x 2 masker sammen i hver snoning , samtidig med, at der
strikkes rib: 2 ret, 2 vrang = 96 masker (deleligt med 4).
Strik til kanten måler 2 cm.
Luk løst af i rib.
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