Opskrift 4415/2

Lille Lottes genser med ¾ ærme

Størrelse:
Overvidde:
Længde:

S
91
52

Garn:

Cewec´s Katmandu (19 % Yakokse, 37% bambus,
36 % merino, 8% polyamid 25 g = 125 m)

Garnforbrug:
Fv 1:Koks fv 6
Fv 2:Oliven fv 10
Fv 3:Karry fv 2
Fv 4:Terracottafv 3
Fv 5:Vinrød fv 11
Fv 6:Beige fv 1
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Pinde:

Rundpinde og strømpepinde 3 og 3½

Strikkefasthed:
Forkortelser:

24 m = 10 cm på pinde 3½
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang,
sm = sammen

Ryg/forstykke: Slå op med rundpind 3 og fv 1 koks, 240 (260) 288 (314) m, og
strik rundt i rib * 1 r, 1 vr * i alt 6 omg. Skift til fv 2 oliven og skift til rundpind 3½ og
strik glatstrik samtidig med der tages ind på første omg jævnt fordelt til 220 (236)
260 (284) m. Strik med farve 2 til striben måler 10 (10½) 11 (11½) cm. Skift til fv 3
karry, og strik til striben måler 10 (10½) 11 (11½) cm, skift til fv 4 terracotta og strik
til striben måler 10 (10½) 11 (11½) cm. Skift til fv 5 vinrød, og strik til arb måler 38
(39) 40 (41) cm. Luk 8 m i hver side til ærmegab. Arb er nu delt i ryg/forstykke med
102 (110) 122 (134) m på hver del. Lad arb hvile og strik ærmer.
Ærmer: Slå op med str.p. 3 og fv 1 koks, 64 (66) 68 (70) m, og strik rundt i rib, 1 r,
1 vr i alt 6 omg. Skift fv 3 karry og str.p 3½. Strik glatstrik og tag på 1. omg 10 m ud
jævnt fordelt til 74 (76) 78 (80) m. Når arb måler 5 cm startes udtagninger. Tag 1 m
ud på hver side af omgangens 1. og sidste m. Gentag udtagningerne for hver 2 cm i
alt 5 gange = 84 (86) 88 (90) m. Skift til fv 4 terracotta ved samme stribebredde som
på ryg/forstykke. Skift til fv 5 vinrød ved samme højde som på ryg forstykke, og strik
med til fv 5 til striben er en omgang kortere en på ryg/forstykke. På næste omg
lukkes de 8 underste m af til ærmegab = 76 (78) 80 (92) m. Læg ærmet til hvile.
Strik et ærme mere.
Raglan: Sæt ærmerne ind over de aflukkede m på ryg/forstykke. Strik raglan således:
Sæt en mærketråd i samlingerne, ryg/ærme, ærme/forstykke, forstykke/ærme,
ærme/ryg. På hver side af mærket strikkes vrang. Disse 2 masker er mærkemasker
for videre raglanindtagninger. Der er 356 (376) 404 (452) m. Omgangen starter på
ryggen, i overgangen mellem ryg og ærme.
Strik 1 vr (mærkemaske), strik 2 r sm, *strik til 3 m før næste mærke, strik 2 dr r
sm, 2 vr (mærkemasker), strik 2 r sm*, gentag fra * til * yderligere 2 gange, og slut

med at strikke frem til 3 m før omgangen er slut, strik 2 dr r sm, strik 1 vr. Der er
lukket 8 m på omgangen. Gentag indtagningerne på hver 2. omg til der er taget ind
26 (28) 30 (32) gange. Obs – alle mærkemasker strikke vrang OG når striben med
farve 5 har samme højde som øvrige striber skiftes til fv 6 beige. Når alle
raglanindtagningerne er strikket skiftes til farve 1.
Strik en omg glat, 1 omg med raglanindtagninger. = 140 (144) 156 (188). Skift til
rundpind 3 og fortsæt i rib, 1 r, 1 vr i alt 6 omg.
Ønsker man blusen mindre udringet på de største størrelser, kan man vælge - på
sidste omg inden ribkanten, at tage ind, jævnt fordelt til 148 masker/str L
(156)masker/str XL m. Luk af – ikke for fast.
Montering: Sy det lille hul sammen under hvert ærme. Hæft ender.
Læg arb i våde stykker og lad det tørre.
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