Opskrift 2806 Bluse med ¾ - ærme i Fiesta og Linea
Størrelse:
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Længde:
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Garn:

Fiesta (40 % viskose, 35 % bomuld, 25 % nylon, 50 g = 140 meter) fra Cewec
Linea (34 % hør, 29 % bomuld, 37 % viskose, 50 g = 215 meter) fra Cewec

Garnforbrug:
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Pinde:

Rundpinde 5, 40 og 60 cm, samt evt. 80 cm, rundpind 3½, 40 og 60 cm

Strikkefasthed:

18 m glatstrikning = 10 cm på pinde 5 med begge kvaliteter

Info:

Hele arbejdet strikkes med 2 tråde. Blusen strikkes oppefra og ned

Udtagninger ved raglan = slå om, på næste omgang strikkes almindelig ret, så der bliver en fin
hulrække langs raglankanten
Udtagninger i siderne = saml tråden op mellem maskerne og strik den drejet ret. Således undgås
huller i arb
Slå 112(112)120(120)128 masker op på rundpind 3½. Strik rundt således: 1 omg vrang, 1 omg ret,
1 omg vrang. Skift til rundpind 5, strik 1 omg glatstrikning, sæt samtidig 4 mærketråde således:
Strik 1 maske ret, sæt 1 rød mærketråd, strik 20 masker ret (ærme), sæt 1 blå mærketråd om de
næste 2 masker. Strik 32(32)36(36)40 masker (forstykke), sæt 1 blå mærketråd om de næste 2
masker, strik 20 masker ret (ærme), sæt blå mærketråd om de næste 2 masker, strik
32(32)36(36)40 masker (ryg), sæt nu den røde mærketråd fra omgangens begyndelse rundt om
sidste og første maske på omgangen, strik sidste maske ret.
Nu begyndes udtagninger således: Strik 1 ret, slå om, *strik frem til næste mærketråd, slå om, strik
2 masker ret, slå om*, gentag fra * til * yderligere 2 gange og slut med at strikke frem til den røde
mærketråd, slå om og strik 1 maske ret. Strik 1 omgang uden udtagninger, SAMTIDIG begyndes
der med at strikke mønster efter diagrammerne, der strikkes diagram over 20 masker på ærmerne
og over de 32(32)36(36)40 masker på forstykke/ryg. Sæt evt. nye mærketråde i en afvigende
farve, så maskerne er markerede. Alle ny masker, som kommer med udtagningerne, strikkes ret,
det giver en fin hulrække ned langs raglanudtagningerne.
Gentag udtagningerne på hver 2. omg i alt 19(20)21(22)23 gange, SAMTIDIG med at de 6 pinde i
diagrammet gentages resten af arb. Når alle udtagninger er lavet, strikkes næste omgang således:
Strik frem til første ærmemarkering, sæt de 58(60)62(64)66 ærmemasker plus 1 raglanmaske på
hver side af disse på en nål til hvile. Strik frem til ærmemaskerne på modsatte side, sæt ligeledes

disse masker, inkl. 1 raglanmaske på hver side, på en nål. Strik omgangen færdig. På næste
omgang slås 12(14)14(16)18 nye masker op under de hvilende ærmemasker =168(176)188(196)
212 masker på omgangen. Sæt en mærketråd om de to midterste masker under ærmet. Strik 5 cm
målt fra de nyopslåede masker under ærmet. Nu begyndes udtagninger. Tag 1 maske ud på hver
side af 2 masker i siderne ved mærketrådene. Dette gentages ved 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm.
Omgangen har nu 196(204)216(224)240 masker. Strik til arbejdet under ærmet måler 42(44)44
(46)46 cm. Skift til rundpind 3½, strik 1 omgang vrang, 1 omgang ret, 1 omgang vrang, luk af i ret.
Ærmer: Begynd midt under ærmet. Saml 5(5)6(6)6masker op, strik ret/diagram rundt over de
hvilende masker og saml 5(5)6(6)6masker op over de resterende nyopslåede masker. Marker
disse opsamlede 10(10)12(12)12 masker og strik dem på næste omgang 2 og 2 sammen =
5(5)6(6)6 markerede masker. Der er nu 65(67)70(72)74 masker på omgangen. Marker den
midterste maske på størrelse S-M og de 2 midterste m på størrelse L-XL-XXL. Fortsæt således:
Strik 2,5 cm lige op efter diagrammet. Begynd indtagninger: Strik 2 masker dr sammen efter
mærketråden, strik frem til 2 m før mærketråden, strik 2 r sm. Gentag disse indtagninger med 2,5
cm mellemrum i alt 10(10)11(11)12 gange. Ærmet har nu 45(47)48(50)50 masker. Strik til ærmet
måler 30(30)32(32(33) cm. Afslut med 1 omgang vrang, 1 omgang ret, 1 omgang vrang, luk af i ret.
Montering: Hæft alle ender. Læg arbejdet mellem fugtige stykker og lad det tørre.

Design og opskrift: Jette Strombski.

