890404 FLÆSEBLUSE MED SLÅ-OM-EFFEKT
Venstre forstykke: Slå 28 (30) 32 (36) 40 (44) m op, og strik glatstrik frem og tilbage med hestetømmerkant i højre
side og 1 kant-m (strikkes r på alle p) i venstre side af arb. Strik 3 p, næste p er fra retsiden, og her starter udt således:
Efter hestetømmerkanten saml lænken op mellem m op forfra med venstre p og strik dr r. Gentag udt på hver retpind
i alt 80 (82) 84 (86) 88 (90) gange (udtagningerne forsætter efter at arbejdet er strikket sammen med bag- og forstykkerne). Samtidig når arb måler 16 (16,5) 17,5 (18,5) 19 (20) cm tages ud til ærmegab i venstre side af arb på hver 2.
p som på bagstykket: Tag 1 m ud inden for kant-m i venstre side i alt 2 (4) 7 (8) 8 (9) gange (efter alle udtagninger =
110 (116) 123 (130) 136 (143) m på forstykket). Slut arb på en vrangpind og lad så arb hvile. Strik højre forstykke på
samme måde blot spejlvendt, og tag ud inden for hestetømmerkanten ved at samle lænken mellem m op bagfra og
strik den r.
Forstykke og ryg: Nu samles arb således fra retsiden: Strik venstre forstykke, slå 10 (12) 14 (16) 18 (20) m op til ærmegab, ryggen, slå 10 (12) 14 (16) 18 (20) m op til ærmegab og højre forstykke. Sæt en markør i hver sidesøm midt i de
nye m.
Herefter strikkes frem og tilbage i glat med fortsat hestetømmer og udt på hvert forstykke. Når alle udt er færdig er
der 115 (122) 130 (138) 145 (153) m til hvert forstykke og 112 (125) 140 (154) 167 (182) m til bagstykket = 342 (369)
400 (430) 457 (488) m, og arb måler ca. 40 (41) 42 (43) 44 (45) cm. Hvis der mangler lidt i højden eller der ønskes ekstra
længde, strikkes blot et par p mere lige op.
Nu samles arb således: Læg højre forstykke ind over venstre forstykke. Prøv eventuelt strikken på og vurder hvor tætsiddende den ønskes i taljen, ønskes den mere taljeret lægges forstykkerne længere ind over hinanden (husk blot, at
man skal kunne få den på), og ønskes den mere vig så lægges forstykkerne med et knap så stort overlap.
Saml nu arb således: Sæt m fra højre forstykke over på en hjælpep, så omg begynder ved markøren i højre side. Strik 1
omg r rundt, hvor 1 m fra højre forstykke strikkes sammen med 1 m fra venstre forstykke, der hvor de overlapper. Hvis
forstykkerne er placeret lige ovenpå hinanden er der nu 227 (247) 270 (292) 312 (335) m. Strik 2 omg ret.
Strik nu en flæsekant (se ovenfor), på 1. omg reguleres m-tal så det er delbart med 10 = 220 (240) 270 (290) 310 (330)
m.

