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BLUSE MED HULMØNSTER VED ÆRMEGABET
Str:

S

(M)

L

Overvidde:
Hel længde.:

94
54

(102)
(55)

110 (118)
56 (57)

Garn:
Garnforbrug:

Permin Bonnie
4
(4)
5

Pinde:

Jumperp nr. 4 og 4½. Rundp (40 og 80 cm) nr. 4.

Strikkefasthed:

22 m glatstrik i bredden = 10 cm på p nr. 4½.
Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det rigtige resultat.

(XL)

(5)

cm
cm
ngl. støvet grøn fv 07

Ryg: Slå 116 (126) 136 (146) m op på p nr. 4 og strik 5 cm rib (1 ret, 1 vr). Skift til p nr. 4½ og fortsæt i glat, idet der på første
p tages jævnt ind til 105 (115) 123 (131) m. Når arb måler 30 cm, slås 11 m op i hver side til ærme = 127 (137) 145 (153)
m. På næste p fra ret-s begynder hulmønstret. Strik således: Strik 20 (24) 27 (30) m glat, strik hulmønstrets første p efter
diagrammet, strik 59 (61) 63 (65) m glat, strik hulmønstrets første p efter diagrammet, strik 20 (24) 27 (30) m glat. Fortsæt i
mønster med denne inddeling. Når der er strikket 23 (24) 25 (26) cm fra ærme-m blev slået op, hviler de midterste 45 (47)
49 (51) m til hals og hver side strikkes færdig for sig. Luk af til skrå skulder på hver p fra ærmegabssiden for 10,10,10,11
(11,11,11,12) 12,12,12,12 (12,13,13,13) m.
Forstykke: Strikkes som ryggen til der er strikket 4 (5) 6 (7) cm fra ærme-m blev slået op. Luk de 3 midterste m af til slids
og strik hver side færdig for sig. Når forstykket er 12 cm kortere end hele ryggen, hviler de yderste 11 (12) 13 (14) m mod
slidsen til hals. Luk derpå af mod halssiden, på hver anden p, for yderligere 3,2,2,1,1,1 m. Luk af til skrå skulder i samme
højde som på ryggen.
Montering: Sy skuldersømmene. Sy ”ærme”- og sidesømme. Strik med rundp nr. 4 (40 cm) m op langs ærmekanten. Der
strikkes cirka 3 m op for hver 4 p i højden. Strik 5 omg glat til rullekant. Luk af (ikke stramt!). Strik med rundp nr. 4 (80 cm)
cirka 181 (185) 189 (193) m op langs halsudskæringen (inkl de hvilende m) og slidsen. I hver side af halsen (hjørnet til
slidsen), strikkes rigeligt med masker op. Strik 5 omg glat til rullekant. I bunden af slidsen, strikkes 2 m sm på hver side af
den midterste m på hver omg. Tag ind således: Strik til 2 m før midterste m i bunden af slidsen, 1 ret løs af, 1 ret, træk den
løse m over, 1 ret, 2 ret sammen. Luk af når der er strikket 5 omg glat.
Design og opskrift: Lene Holme Samsøe

= Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
= Vrang på retsiden, ret på vrangsiden.
= Slå om pinden.
= 2 ret sammen.
= 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m
over.

