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FLAGERMUSBLUSE MED KALVEKRØS
Størrelse:

(S)

Vidde over ribben: (92)
Hel længde, cirka: (59)

M

(L)

XL

(XXL)

100
60

(108)
(61)

117
62

(125) cm
(63) cm

4

(5)

Garn:
Garnforbrug:
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(4)
(3)

Pinde:

Jumperp og evt rundp (80 cm) nr. 4½. Jumperp og rundp (40 cm) nr. 4.
Hæklenål nr. 2½.

Strikkefasthed:

19 m x 27 p glatstrik = 10 x 10 cm på p nr. 4½.
Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det rigtige resultat.

ngl. pudder fv 04

Blusen strikkes i ét stykke, fra nederst for til nederst bag.
Slå (82) 88 (94) 102 (108) m op på p nr. 4 og strik 10 cm rib (1 ret, 1 vr). Skift til p nr. 4½ og fortsæt i glat, idet der på første
p tages jævnt ud til (89) 97 (105) 113 (121) m. Tag 1 m ud i begge sider, inden for 1 kant-m, på hver 2.p (27) 28 (28) 26 (26)
gange = (143) 153 (161) 165 (173) m. Sørg for at siderne ikke bliver stramme! Skift evt til rundp og strik frem og tilbage
på rundp. Fortsæt lige op til arb måler (54) 55 (56) 57 (58) cm. Lad de midterste (29) 31 (33) 35 (37) m hvile til hals og strik
hver side færdig for sig. Luk af mod halssiden, på hver anden p, for 2 m 3 gange. Når arb måler (59) 60 (61) 62 (63) cm
sættes et mærke i hver side = midt på skulderen. Strik 1 cm lige op. Lad m hvile. Strik den anden side magen til. Strik igen
over alle m og slå (41) 43 (45) 47 (49) m op mellem delene. Strik samme antal pinde lige op efter skuldermærket som før
skuldermærket. Tag derpå 1 m ind i begge sider, inden for 1 kant-m, på hver 2.p (27) 28 (28) 26 (26) gange = (89) 97 (105)
113 (121) m. Strik et par pinde lige op til for- og bagstykke er lige store (fraregnet ribben). Skift til p nr. 4 og strik rib idet der
på første p tages jævnt ind til (82) 88 (94) 104 (108) m. Strik 10 cm rib. Luk af i rib.
Montering: Sy ærme- og sidesømme. Strik med rundp nr. 4 cirka (116) 120 (124) 128 (132) m op langs halsudskæringen
(inkl de hvilende m). Strik 1 cm rib. Luk af i rib.
Hæklet kalvekrøs: Ri en tråd i en kontrastfarve ned gennem midtermasken foran (denne tråd bruges kun som orientering,
du skal ikke hækle i tråden).
Hækl nu lm-buer ned langs hver side af midtermasken: Gør tråden fast øverst gennem højre side af midtermasken, * hækl
3 lm, spring 1 omg over, hækl 1 fm i højre side af midtermasken på næste omg *. Gentag fra * til * ned langs højre side
af midtermasken til der er 23 lm-buer, fortsæt med 3 lm (= lm-buen nederst), drej arb og hækl 1 fm i samme omg som
forrige fm, men nu på venstre side af midtermasken, * 3 lm, spring 1 omg over, hækl 1 fm i venstre side af næste omg på
midtermasken *. Gentag fra * til * op langs venstre side af midtermasken til der er 22 lm-buer i venstre side, 1 lm, 1 stm i
samme m som km i begyndelsen af rk. Der er nu 23 lm-buer langs hver side (i alt 47 lm-buer). Vend med 3 lm og fortsæt
således:
2.rk (vr-s): 1 fm om næste lm-bue, 3 lm, 1 fm om næste lm-bue, * 3 lm, hækl 5 stm om næste lm-bue, hækl (3 lm, 1 fm om
næste lm-bue) i alt 3 gange *. Gentag fra * til * rk hen, men om lm-buen nederst hækles 9 stm i stedet for 5 stm. Sidste lmbue på rk hækles som (1 lm, 1 stm om sidste lm-bue) sådan at du slutter i midten af lm-buen. Vend med 3 lm.
3.rk: 1 fm om næste lm-bue, * 3 lm, 1 stm i første stm, hækl (1 lm, 1 stm i næste stm) i alt 4 gange, 3 lm, 1 fm om næste lmbue, 3 lm, 1 fm om næste lm-bue *. Gentag fra * til * rk hen, men om lm-buen nederst hækles (1 lm, 1 stm i næste stm) i alt
8 gange så der kommer 1 stm i hver stm fra forrige rk. Sidste lm-bue på rk hækles som på 2.rk. Vend med 3 lm.
4.rk: * 1 stm i første stm, hækl (4 lm, 2 stm i den første af de 4 lm, 1 stm i næste stm) i alt 4 gange (de 4 lm og de 2 stm ligger
vandret og danner en picot), 3 lm, 1 fm om næste lm-bue, 3 lm *. Gentag fra * til * rk hen, men om lm-buen nederst hækles
teksten i parentesen i alt 8 gange.
Luk af.
Ærmekant: Hækl 1 omg fm langs kanten. Masketallet skal være deleligt med 2.
2.omg: 7 lm, hækl 2 stm i den midterste af de 7 lm, * spring 1 fm over, 1 stm i næste m, 4 lm, 2 stm i den første af de 4 lm (de 4
lm og de 2 stm ligger vandret og danner en picot) *. Gentag fra * til * omg rundt. Slut omg med 1 km i den 3. af omgangens
første lm. Luk af.
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