Bonnie

3½-4

by Permin

891007

4 n. S-XL

Danmark/Export CARL J PERMIN A/S
Tel: +45 36721200 • permin@permin.dk

Sverige CARL PERMIN
Norge CARL PERMIN A/S
Deutschland CARL J PERMIN GmbH
Tel: 033 127710 • sverige@permin.dk Tel: 23163530 • norge@permin.dk Tel: 0461 4902054 • permin@permin.dk

www.permin.dk

BLUSE STRIKKET PÅ TVÆRS
Str:

S

(M/L) L/XL

Overvidde, ca:
Hel længde, ca.:

86
52

(101) 116
(52) 54

Garn:
Garnforbrug:

Permin Bonnie
3
(4)
5

Pinde:

Rundp (40 og 60 cm) nr. 3½. Rundp nr. 4 (60 eller 80 cm).

Strikkefasthed:

22 m glatstrik i bredden = 10 cm på p nr. 4.
Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det rigtige resultat.

cm
cm
ngl. hvid fv 01

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
Bagstykke: Strikkes på tværs fra højre side mod venstre, frem og tilbage på rundp. Slå 88 (88) 94 m løst op på rundp nr.
4 og strik mønster således (1.p er fra ret-s): Kantm ret, 21 (21) 25 m glat, strik mønster efter diagrammet (= 40 m), 25 (25)
27 m glat, kantm ret. Fortsæt i mønster med denne inddeling. Gentag diagrammets 24 p arbejdet igennem. Bemærk at
masker med X er rendemasker, dvs. når ryggen er strikket, lader man disse m glide af pinden, så de trævler op helt ned til
opslagskanten.
Sæt et mærke i hver side når der er strikket 72 (84) 96 p (arb måler cirka 21 (25) 28 cm). Mærket markerer midt bag.
Strik til der er strikket 144 (168) 192 p (der er snoet 6 (7) 8 gange på den store snoning, og der er strikket 11 p efter sidste
af disse snoninger). Lad rendemaskerne glide af p. Luk løst af, idet der slås 2 gange om pinden over rende-m. Omslagene
lukkes også af, så aﬂukningskanten ikke strammer.
Forstykke: Strikkes som bagstykket til arb måler 12 (15) 18 cm. Nu lukkes af til halsudskæring fra vr-s siden for 7,3,2,1,1,1
m. Strik lige op til der i alt er strikket 72 (84) 96 p. Sæt et mærke i halssiden = midt for. Herfra strikkes lige op til der er
strikket samme stykke lige op som før midt for. Slå nu m op til hals, på hver anden p, for 1,1,1,2,3,7 m = igen 88 (88) 94 m.
Strik lige op til arb har samme højde som bagstykket. Lad rendemaskerne glide af p. Luk løst af på samme måde som på
bagstykket.
Montering: Sy skuldersømmene. Sy sammen i siderne (dvs opslags- og aﬂukningskant), men lad de øverste cirka 19 (20)
21 cm stå åben til ærmegab. Strik, med rundp nr. 3½ cirka 116 (120) 128 m op langs halsåbningen (m-tal deleligt med 4).
Strik 3 cm rib (2 ret, 2 vr). Luk af i rib. Strik med rundp nr. 3½ m op langs nederste kant, i alt cirka 216 (260) 304 m (m-tallet
skal være deleligt med 4). Strik 12 cm rib (2 ret, 2 vr). Strik med rundp nr. 3½ cirka 80 (84) 92 m op langs ærmegabet (mtallet skal være deleligt med 4). Strik 3 cm rib. Luk af i rib.
Design og opskrift: Lene Holme Samsøe

= Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
= Vrang på retsiden, ret på vrangsiden.
Disse m er rendemasker, som trævles op til
slut, inden der lukkes af.
= Sæt 2 m på hjælpep foran arb, 2 ret, strik m
fra hjælpep ret.
= To af disse skrå streger strikkes således: Sæt
6 m på hjælpep foran arb, 6 ret, strik m fra
hjælpep ret.

