BARNE BLUSE

Best. nr: 23475-983 Garn: Skotte XL 1 ngl = 200 g 100% akryl (alternativ Skotte 50 g)
Størrelse: 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
92 (104) 116 (128) 140 (152) cm
Materialer: 1 (1) 2 (2) 2 (2) ngl.
Strikkepinde: 4,5 og 5 mm
Rundpinde: 4,5 mm, 40 cm

Brystvidde: 72 (74) 79 (84) 86 (95) cm
Hel længde: 40 (44) 48 (52) 56 (60) cm
Ærmelængde: 26 (28) 32 (37) 41 (45) cm

STRIKKEBESKRIVELSE:

Strikkefasthed: 17 m og 26 omg på p 5 i glatstrik =
10 x 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.
Den yderste m i hver side = kantm, alle omg strikkes r.

BAGSTYKKE:

Slå 58 (62) 66 (70) 74 (78) m op på p 4,5 og strik 3,5
cm rib 2 r, 2 vr indenfor kantm. (1. omg = vrangsiden).
Skift til p 5 og strik glatstrik. Tag 5 (3) 3 (3) 1 (3)
m ud på 1. omg jævnt fordelt. Når arbejdet måler 38
(42) 46 (50) 54 (58) cm sættes de midterste 17 (19)
21 (21) 23 (23) m til nakken på en tråd, og hver side
strikkes for sig. Luk yderligere 1-1 m af til nakken.
Luk de resterende m til skulderen af når hele arbejdet
måler 40 (44) 48 (52) 56 (60) cm.

FORSTYKKE:

Slå op og strik som bagstykket. Når arbejdet måler 35
(39) 42 (46) 49 (53) cm sættes de midterste 13 (15)
15 (15) 17 (17) m til halsen på en tråd og hver side
strikkes for sig. Luk yderligere 2-1-1 (2-1-1) 2-1-1-1
(2-1-1-1) 2-1-1-1 (2-1-1-1) m. Luk lige af til
skulderen ved samme mål som på bagstykket.

ÆRMER:

Slå 34 (34) 38 (38) 42 (42) m op på p 4,5 og strik 3,5
cm rib 2 r, 2 vr indenfor kantm (1. omg =
vrangsiden). Skift til p 5 og strik glatstrik. Tag 1 m
ud jævnt fordelt på 1. omg. Når arbejdet måler 5 cm,
tages 1 m ud i hver side indenfor kantm. Gentag
udtagningen med 2,5 (2) 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) cm
mellemrum til der er 53 (57) 59 (63) 69 (73) m på p.
Når hele arbejdet måler 26 (28) 32 (37) 41 (45) cm
eller ønsket længde lukkes løst af.

MONTERING:

Læg delene ud på et håndklæde, og læg et fugtigt
viskestykke over, lad tørre. Sy skulderne sammen.
Halskant:
Saml 68 (72) 76 (76) 80 (80) m op fra retsiden rundt
i halsen inkl. m fra trådene på rundp 4,5 og strik 2
(2) 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) cm rib 2 r, 2 vr. Luk af i rib. Sy
ærmerne i, beregn ærmegab til 15 (16) 17 (18) 19,5
(21) cm. Sy side og ærmesømme samtidigt, anvend
kantm til sømrum. Pres sømmene let.

