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DAMEBLUSE
MED RET STRIBER

Best. nr: 23052-303 Garn: Tone 1 ngl = 100 g, 50% akryl, 34% uld, 16% polyamid
Størrelse: S (M) L (XL) XXL
Materialer: 4 (5) 5 (6) 7 ngl (fv. 202 blå)
Strikkepinde: 6 mm
Hæklenål: 4 mm

Bredde: 97,5 (104) 115 (124) 130 cm
Hel længde foran: 54 (56) 58 (60) 62 cm
Hel længde bagtil: 63 (65) 67 (69) 71 cm
Ærmelængde: 46 (47) 48 (49) 50 cm

STRIKKEBESKRIVELSER:

Strikkefasthed: 16 m glatstrik på p 6 = 10 cm. OBS:
kontroller strikkefastheden nøje. Strikker du for fast, byt
til grovere pinde. Strikker du for løst, byt til tyndere pinde.
Stemmer strikkefastheden ikke får arbejdet forkerte mål og
det angivne garnforbrug ændres.
Kantm: den yderste m i hver side, strikkes r alle omg, ved
slidsen strikkes de yderste 3 m i hver side ret alle omg.
Kantm v-hals: i begyndelsen af omg r i bagerste maskebue
og den sidste m løftes med garnet foran arbejdet.
Usynlig maske:
Vend arbejdet med vrangsiden ud og fordel m på 2 p. Hold
p parallelt i venstre hånd og strik yderligere en p i højre
hånd. Tag 1 m fra forreste og 1 m fra bagerste p og strik de
2 m sammen i r, strik de næste 2 m på samme måde, træk
den første m på højre p over den anden = 1 m på p. Forsæt
med at strikke alle m sammen på den måde.
Indtagning:
I begyndelsen af omg: 2 r sammen i bagerste
maskebue.
I slutningen af omg: 2 r sammen.
Ret striber:
Omg 1: r
Omg 2: vr
Omg 3: r
Omg 4: r
Gentag omg 1-4.

HÆKLE BESKRIVELSER:

Fast maske (fm) = stik nålen ned i næste m, træk garnet
gennem m, slå om nålen, træk garnet gennem begge m på
nålen.
Kædemaske (km) = stik nålen ned i næste m, træk garnet
gennem m og direkte gennem m på nålen.

TIPS:

Læs hele opskriften igennem, inden du påbegynder
arbejdet, sådan at du ikke mister nogen detaljer.

BAGSTYKKE:

Slå 77 (83) 91 (97) 103 m op på p 6 og strik rib X 1 vr, 1
r X slut med 1 vr i 1. omg (1. omg = vrangen). Nu strikkes
ret striber som forklaret ovenfor, tag 1 m ud på 1. omg. De
3 yderste m i hver side strikkes r alle omg. Når arbejdet
måler 13 cm tag 1 m ud i hver side = kantm, nu strikkes
den yderste m i hver side r alle omg. Når arbejdet måler
41 (41) 43 (44,5) 46 cm strikkes glatstrik. Når arbejdet

måler 43 (44) 45 (46,5) 48 cm lukkes 3 m af i hver
side til ærmegab. Tag 1 m ind i hver side indenfor
kantm med 1 omg mellemrum sammenlagt 3 gange.
Når ærmegabet måler 18 (19) 20 (20,5) 21 cm luk de
midterste 22 (22) 24 (24) 24 m af til nakken og hver
side strikkes for sig. Luk yderligere 1-1 m af. Luk lige
af til skulderen (eller sæt m på en tråd og lav en usynlig
lukning, som beskrevet ovenfor), når bagstykket måler
63 (65) 67 (69) 71 cm.

FORSTYKKE:

Slå op som på bagstykket og strik på samme måde.
Når arbejdet måler 4 cm tag 1 ny m op i hver side =
kantm, nu strikkes den yderste m i hver side r alle omg.
Når arbejdet måler 32 (33) 34 (35,5) 37 cm strikkes
glatstrik. Når arbejdet måler 34 (35) 36 (37,5) 39 cm
lukkes 3 m af i hver side til ærmegab. Tag 1 m ind i
hver side indenfor kantm med 1 omg mellemrum
sammenlagt 3 gange. Når ærmegabet måler 2 (3) 4
(4,5) 5 cm deles arbejdet på midten til v-hals og hver
side strikkes for sig. Lav 1 indtagning indenfor 1
kantm som beskrevet ovenfor. Gentag indtagning med
1 omg mellemrum sammenlagt 7 (7) 9 (9) 9 gange.
Strik 3 omg. Lav 1 indtagning med 3 omg mellemrum
sammenlagt 6 (6) 5 (5) 5 gange. Luk lige af til skulderen (eller sæt m på en tråd og lav en usynlig lukning,
som beskrevet ovenfor), når forstykket måler 54 (56)
58 (60) 62 cm.

ÆRMER:

Slå 36 (38) 38 (40) 40 m op på p 6 og strik rib 1 r, 1 vr
1 omg (1. omg = vrangen). Nu strikkes ret striber som
forklaret ovenfor. Når arbejdet måler 3 cm tages 1 m
ud i hver side indenfor kantm. Gentag udtagningen
med 3,5 (3) 2,5 (2,5) 2,5 cm mellemrum til der er 66
(70) 72 (74) 76 m. Når arbejdet måler 44 (45) 46 (47)
48 cm strikkes glatstrik. Når arbejdet måler 46 (47) 48
(49) 50 cm lukkes 3 m af i hver side til ærmegab. Tag 1
m ind i hver side hver 2. omg 3 gange. Luk de
resterende m af fra retsiden.

MONTERING:

Læg delene ud på et håndklæde, og læg et fugtigt viskestykke over, lad tørre. Sy skuldersømmene sammen.
(Eller lav en usynlig maske som forklaret ovenfor). Sy
side og ærmesømme sammen samtidigt anvend kantm
til sømrum, men ikke ved v-halsen, begynd at sy
sammen ved den oplagte kantm. Hækl med hæklenål
4, fm jævnt fordelt til nakken, slut med 1 km.

