Opskrift 3840

Kontoreleven

Størrelse:

S

(M)

L

Overvidde:

90

(100) 109

(119) cm

Længde:

57

(59)

(63) cm

Garn:

TIBET (24% yak, 55% merinould, 21% polyamid, 25 g = 190
m) fra Cewec

61

(XL)

Garnforbrug:
farve 12
farve 28
farve 19
farve 33
farve 34

6
1
1
1
1

Pinde:

Rundpinde (40 og 60 cm) nr. 3 og 3½ mm

Strikkefasthed:

27 m glat = 10 cm på pind nr. 3
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller
grovere pinde

Forkortelser:

m = masker, omg = omgang, r = ret, vr = vrang, sm =
sammen, dr = drejet, arb = arbejdet

Bemærk:

Blusen strikkes oppefra og ned i ét stykke med rundt
bærestykke.

Stribemønster:

20 (21) 22 (23) omgange af hver følgende farver:
Farve 19 - farve 33 - farve 28 - farve 34.
Herefter strikkes resten af blusen med farve 12.
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Bærestykke:
Slå 144 m op på den korte rundpind nr. 3 med DOBBELT tråd farve 28. Markér omg’s
begyndelse (midt på højre ærme) og knæk den ene tråd, så der fortsættes med
ENKELT tråd. Strik 4 cm rib (1 r, 1 vr). Skift til rundpind nr. 3½ og glatstrikning (= ret
på alle omgange) og strik stribemønster som beskrevet. Placér nu markører omkring
m således: *Placér markør, 1 r, placér markør, 17 r*, gentag *-* resten af omg.
På 5.omg strikkes udt således: *Flyt markør, 1 r, flyt markør, slå om, r til næste
markør, slå om*, gentag *-* resten af omg. På næste omg strikkes alle omslag dr r,
så der ikke dannes huller ved udtagningerne.
Strik udtagninger på hver 5.p i alt 17 (19) 21 (23) gange (= 416 (448) 480 (512) m).
Bryd garnet.
Del til krop og ærmer:
På næste omgang deles arbejdet i ærmer og krop således: Sæt 48 (50) 52 (53) m på
en tråd (½ ærme), slå 5 m op og strik så 113 (125) 137 (151) m r (forstykke), sæt
de næste 95 (99) 103 (105) på en tråd (ærme), slå 10 m op og strik de næste 113
(125) 137 (151) m r (bagstykke), sæt de sidste 47 (49) 51 (52) m på samme tråd
som første halve ærme, slå 5 m op (= 246 (270) 294 (322) m).
Strik lige ned til arb måler 50 (52) 54 (56) cm (mål midt for), skift til rundpind nr. 3
og strik 7 cm rib (1 r, 1 vr). Luk alle m jævnt af i rib med DOBBELT tråd.
Ærme: Flyt de hvilende ærme-m til den korte rundpind nr. 3½, slå 10 m op under
ærmet (= 105 (109) 113 (115) m). Placér markør efter 5.nyopslåede m (omg’s

begyndelse. På 3.omg laves indtagninger således: 1 r, 2 r sm, r til der er 2 m tilbage,
2 r dr sm. Strik indtagninger på hver 6.omg til ærmet måler 35 (35) 36 (36) cm. Skift
til strømpepinde nr. 3 – på 1.omg tages jævnt ind til 60 (60) 62 (62) m. Strik 7 cm
rib (1 r, 1 vr) og afslut som på kroppen.
Montering: Sy hullerne under ærmerne og hæft alle ender.
Rigtig god fornøjelse
Design for Cewec

