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STRIBET MOHAIRBLUSE
Størrelse:

(S)

M

(L)

XL

Overvidde:
Hel længde, ca:

(84)
(65)

92
65

(100)
(66)

108 cm
66 cm

Garn:
Garnforbrug:

Permin Angel
(6)
7
(7)

Pinde:

Jumperp og rundp (40 og 80 cm) nr. 3½ og 4½.

Strikkefasthed:

20 m glat med dobbelt garn = 10 cm i bredden på p nr. 3½.
20 m hulmønster med enkelt garn = 10 cm i bredden på p nr. 4½.
Strikkefastheden bør overholdes, da arb ellers ikke får de anførte mål.

8

ngl. fv. 25

Striber:
1.-10.p: Glat med dobbelt garn på p nr. 3½.
Lad den ene tråd hænge i siden mens hulmønstret strikkes med enkelt garn.
11.-18.p: Hulmønster med enkelt garn på p nr. 4½. Hulmønstret strikkes således:
11., 13., 15. og 17.p: Kant-m ret, * slå om, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over *. Gentag fra * til * p hen, slut med kantm ret.
12., 14., 16. og 18.p: Første og sidste m strikkes ret til kant-m, øvrige m strikkes vr.
Gentag p 1-18 arb igennem.
1 glat stribe + 1 stribe med hulmønster skal måle ca. 6 cm i højden.
Ryg: Slå (86) 94 (102) 110 m op på p nr. 4½ med dobbelt garn. Strik 1 p vr på p nr. 3½. Fortsæt i striber (1.p er fra ret-s og strikkes ret).
Når arb måler 9 cm tages ind i hver side fra ret-s således: Kantm ret, 2 ret sm, strik til der mangler 3 m, dr.indt (= 1 ret løs af, 1 ret, træk
den løse m over), kantm ret. Strik disse indt med 6 cm’s mellemrum i alt 4 gange = (78) 86 (94) 102 m. Når arb måler (31) 32 (33) 34 cm
tages 1 m ud i hver side, inden for kantm. Gentag disse udt med 3 cm’s mellemrum i alt 4 gange = igen (86) 94 (102) 110 m. På p (9 og
10) 7 og 8 (7 og 8) 5 og 6) af den 8. glatte stribe (arb måler cirka (45) 44 (44) 43 cm) lukkes (6) 7 (8) 10 m af i begyndelsen af p. Lad de
resterende (74) 80 (86) 90 m hvile.
Forstykke: Strikkes som ryggen.
Ærmer: Slå (42) 46 (48) 50 m op på p nr. 4½ med dobbelt garn. Strik 1 p vr på p nr. 3½. Fortsæt i striber som på ryggen. Samtidig tages
1 m ud i begge sider, inden for kant-m når arb måler (8) 6 (6) 11 cm og derpå med (4) 4 (4) 3 cm’s mellemrum i alt (10) 10 (10) 11 gange
= (62) 66 (68) 72 m. Strik til ærmet har samme længde som ryggen (dvs. slut samme sted i stribemønstret som på ryggen). Luk nu (5)
7 (8) 9 m af i hver side. Lad de resterende (52) 52 (52) 54 m hvile. Strik et ærme magen til.
Bærestykke: Sæt alle dele på samme rundp og fortsæt rundt i striber (dvs der strikkes på skiftevis rundp nr. 4½ og 3½) over alle
(252) 264 (276) 288 m. Da der strikkes rundt, er der ingen kant-m, og mønstrets 12., 14., 16. og 18.omg skal strikkes ret, da der hele
tiden strikkes fra ret-s.
Bærestykket slutter efter den 11. glatte stribe. Indtagningerne begynder på den 9. glatte stribe. Tag ind på 1., 4., 7. og 10. omg af
denne og alle ﬂg. glatte striber.
Bemærk, str. S: Første gang der tages ind er på 4.omg af første glatte stribe.
Tag ind således første gang (= på (4.) 1. (1.) 1. omg af 9. glatte stribe): * (19) 20 (21) 22 ret, 2 ret sm *. Gentag fra * til * omg rundt = 12
m taget ind.
Tag ind således næste gang (= på (7.) 4. (4.) 4. omg af 9. glatte stribe): * (18) 19 (20) 21 ret, 2 ret sm *. Gentag fra * til * omg rundt.
Fortsæt på denne måde idet der for hver gang bliver 1 m mindre mellem indtagningerne. Når bærestykkets 3. hele glatte stribe er
strikket (dvs i alt 11 glatte striber), er der taget ind (11) 12 (12) 12 gange og der er (120) 120 (132) 144 m på omg. Str. (S) og M slutter
her. På str. (L) og XL strikkes den sidste glatte stribe 3 omg højere, og der tages ind yderligere 1 gang på sidste omg = (120) 132 m.
Alle str.: Luk af med dobbelt garn. Luk så stramt/løst at halsudskæringen får den ønskede facon – justér gerne så det bliver
bådudskæring, dvs lidt strammere aﬂukning over ærmerne end over forstykke og ryg.
Sy ærme- og sidesømme. Sy sammen under ærmerne.
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