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BOLERO MED HULMØNSTER
Str:

(S)

M/L

(L/XL)

Overvidde:
Hel længde, cirka:

(80)
(36)

92
37

(104)
(38)

Garn:
Garnforbrug:

Permin Scarlet Print
(3)
3
(4)

Tilbehør:

1 knap.

Pinde:

Rundp (80 cm) nr. 3 og 3½.

Strikkefasthed:

20 m hulmønster på p nr. 3½ = 10 cm i bredden

cm
cm
ngl. fv. 6

Bemærk at garnet Scarlet Print har en tilfældig striberapport, således at farverne og striberne viser sig forskelligt fra nøgle til nøgle
og alt efter hvilket arbejde og størrelse der strikkes.
Ryg/forstykker: Slå (117) 141 (165) m op på rundp nr. 3½ og strik 1 p vr. Fortsæt i hulmønster efter diagrammet. Yderste m i begge sider
er kantm og strikkes ret på alle p. Kantm er ikke vist i diagrammet og holdes uden for mønstret. Slå samtidig 3 m op i slutningen af de
næste 6 p (= 9 nye m i hver side). Tag derpå 1 m ud i hver side på hver 2.p (inden for kantm) 9 gange. De nye m strikkes med i mønsteret
efterhånden som de opstår (husk at omslag og indtagninger hører sammen, så hvis der ikke er m nok til indtagningerne i mønstret,
strikkes m blot i glat, og omslaget undlades også). Efter alle udt er der (153) 177 (201) m.
Når arb måler 11 cm, deles til ærmegab fra ret-s således: Strik (35) 41 (47) m (= højre forstykke), luk 5 m af, strik (73) 85 (97) m (= ryg), luk
5 m af, strik (35) 41 (47) m p hen (= venstre forstykke). Lad m hvile mens ærmerne strikkes.
Ærme: Slå (86) 90 (94) m op på p nr. 3 og strik rib. Første p er fra vr-s og strikkes: 2 vr, strik (2 ret, 2 vr) p hen. Fortsæt i rib som m viser til
ribben måler 3 cm. På sidste p af ribben tages jævnt ind til (75) 81 (87) m. Skift til p nr. 3½ og fortsæt i mønster efter diagrammet (husk
kantm). Når arb måler cirka 7 cm (slut med samme mønster-p som på ryg/forstykker), lukkes 4 m af i hver side. Tjek nu at mønstret i
siderne af ærmet er magen til i siderne på ryg/forstykker (dvs ved siden af, hvor der er lukket 5 m af til ærmegab). Lad de resterende
(67) 73 (79) m hvile og strik et ærme magen til.
Raglan: Sæt delene på rundp nr. 3½ og fortsæt i mønster, idet der på første p strikkes 2 m sammen ved hver samling = mærke-m. Der
er nu (273) 309 (345) m på p. Tag ind til raglan som beskrevet herunder, men husk at omslag og indtagninger hører sammen (som
beskrevet ved ryg/forstykker). Strik mønstret så langt ud mod raglanindtagningerne som overhovedet muligt, så der ikke kommer for
mange glatte masker.
Tag ind til raglan fra ret-s således: Strik til 2 m før første mærke-m, 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over, strik mærke-m ret, 2 ret
sammen. Tag ind på samme måde omkring de 3 øvrige mærke-m. Tag ind på denne måde på hver 2.p i alt (6) 10 (14) gange, og derefter
på hver 4.p (7) 6 (5) gange. Samtidig, begynder halsrunding på forstykket når der er strikket 2 cm efter samlingen: Lad de yderste 12 m
i hver side hvile til hals. Luk derpå 2 m af i begyndelsen af de næste (4) 6 (6) p. Tag derpå 1 m ind i hver side på hver 4.p over resten af
arb. Strik til alle raglanindtagninger er foretaget. Lad m hvile.
Montering: Strik med rundp nr. 3 m op langs kanterne på ryg/forstykker (dvs nederst og langs forkanterne). Strik cirka 25 m op for hver
10 cm. Langs opslagskanten strikkes cirka 5 m op for hver 4 mønstermasker, og langs forkanten strikkes cirka 1 m op for hver mønsterp. Masketallet skal være deleligt med 4. Strik frem og tilbage i rib. Første p er fra vr-s og strikkes: Kantm ret, 2 vr, strik (2 ret, 2 vr) p hen,
slut med kantm ret. Fortsæt i rib som m viser (kantm strikkes ret på alle p). Strik 3 cm rib. Luk af i rib. Sy ærmerne sammen. Sy sammen
under ærmerne. Strik med rundp nr. 3 over de hvilende m og strik m op langs halsrundingen foran i hver side (inkl det øverste af ribforkanterne), i alt cirka (206) 218 (226) m. Masketallet skal være deleligt med 4 + 2. Strik frem og tilbage i rib (2 ret, 2 vr). Første p er fra
vr-s og strikkes 2 vr, strik (2 ret, 2 vr) p hen. Når ribben måler 1 cm strikkes et knaphul i højre side, 3 m fra kanten: Luk 3 m af. Slå på næste
p nye m op over de aﬂukkede. Luk af i rib når ribben måler 3 cm. Sy knappen i.
Design og opskrift: Lene Holme Samsøe
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= Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
= Slå om pinden.
= 2 ret sammen.
= 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over.
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