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Bluse med pufærmer
Størrelse:

S

(M)

Overvidde:
Vidde nederst:
Hel længde:

84
94
48

(92) 100
(102) 111
(49) 50

Garn:
Garnforbrug:
Pinde:
Strikkefasthed:

Angel By Permin fv 894784 pink/orange
2
(3) 3
(4)
ngl.
Jumperp nr. 4 og 4½.
19 m x 27 p glatstrik = 10 x 10 cm på p nr. 4½.

L

(XL)
(108) cm
(119) cm
(51) cm

Bagstykke: Slå 81 (89) 97 (105) m op og strik 5 p ret. Strik derefter glat (r på retsiden og vr på vr. siden), med en kant-m i
hver side, som strikke r på alle p.
Når arbejdet måler 30 cm lukkes af til ærmegab i begge sider, på hver anden p, for = 3,2,1,1 (4,2,1,1) 4,2,2,1,1 (4,3,2,1,1,1)
m = 67 (73) 77 (81) m. Når ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) cm hviler de midterste 33 (35) 37 (39) m til hals og hver side
strikkes færdig for sig. Luk af til skulder, på hver p fra ærmegabssiden, for 5,6,6 (6,6,7) 6,7,7 (7,7,7) m.
Forstykke: Strikkes som ryggen til ærmegabet måler 13 (14) 14 (15) cm. Lad de midterste 15 (17) 19 (21) m hvile til hals
og strik hver side færdig for sig. Luk af mod halssiden, på hver anden p, for yderligere 3,2,2,1,1 m. Luk af til skulder i samme
højde som på ryggen.
Ærme: Slå 50 (52) 54 (56) m lidt løst op på p nr. 4 og strik 5 p ret. Skift til p nr.4½ og fortsæt i glat, idet der på første pind
tages ud ved at strikke 2 gange i hver anden maske = 75 (78) 81 (84) m. Strik glat, men luk samtidig af til ærmekuppel
i begge sider, på hver anden p, for 3,2,2,2 (3,2,2,2,2) 3,2,2,2,2 (3,2,2,2,2) m, dernæst for 1 m 8 (7) 7 (8) gange, og til slut for
2,2,3 m. Luk de resterende 27 (28) 31 (32) m af på én gang, idet maskerne samtidig strikkes sammen to og to (puf-ærme).
Strik et ærme magen til.
Montering: Sy den ene skuldersøm. Strik, fra ret-s og med p nr. 4, m op langs halsudskæringen (inkl de hvilende m).
Langs hver side af forstykkets hals strikkes cirka 3 m op for hver 4 p i højden. Strik 5 p ret, idet der på hver p fra ret-s tages
ind på hver side af masken midt for. Før midter-m strikkes dr.indt, strik midter-m ret, strik 2 ret sammen. Luk af i ret. Sy
den anden skuldersøm, inkl halskanten. Sy ærme- og sidesømme. Sy ærmerne i.

