BARBARA
STYLE 4919

STØRRELSER
OVERVIDDE I CM FØR VASK
Overvidde efter vask
HEL LÆNGDE I CM FØR VASK
Hel længde efter vask

(XS-S)
(107)
(93)
(57)
(53)

M
126
110
59
55

(L-XL)
(145)
(129)
(61)
(57)

GARNFORBRUG
Antal ngl i fv. 21

(5)

7

(9)

GARN
CEWEC Jeans (100 % recycled bomuld) 50 g = 155 m
VEJLEDENDE PINDE
Rundpind nr. 3 og 3½ - 80 cm
STRIKKEFASTHED
19 m x 38 p = 10 x 10 cm i mønstret på p 3½ før vask
22 m x 30 p = 10 x 10 cm i mønstret på p 3½ efter vask
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OPSKRIFT
BESKRIVELSE
Barbara er en polo bluse med 3 knapper foran og med et åbent hulmønster. Den har drop down skulder
med lige påsat ærme for et moderne look.
Der strikkes rundt på rundpind, nedefra og op. Dernæst strikkes ryg og de to forstykke-dele med ribkanter
og knaphul, færdig hver for sig, og til sidst samles der op til kraven. Ærmer strikkes og monteres på til sidst.
Strikken er meget løs inden den bliver vasket, men trækker sig sammen til den angivne overvidde.
Det er vigtigt at læse opskriften igennem inden start da der ofte sker flere ting på samme tid.
FORKORTELSER
m = masker, p = pind, r = ret, dr = drejet ret, vr = vrang, sm = sammen, km = kantmaske, ssk = 1 r løs af
som den strikkes, 1 r, træk den løse m over, udt-v = lænkeudtagning mod venstre, udt-h = lænkeudtagning
mod højre.
KROP
Slå (204) 240 (276) m op med rundpind 3 og strik rundt i rib 1 vr *1 r, 2 vr* til sidste 2 m, 1 r, 1 vr. Gentag
*til* indtil ribben måler 4 cm.
Skift til rundpind 3½, sæt et mærke ved omgangens start og strik videre i hulmønstret således:
1. omg: *vr, ssk, slå om* forsæt * til *omg rundt. (Retmasken skal passe med retmasken i ribben).
2. omg: 1 vr, *1 r, 2 vr* fortsæt *til* omg ud. (Retmasken skal passe med retmasken i ribben og 1.omg).
sidste 2 m, 1 r, 1 vr.
3. omg: *slå om, 2 r sm, 1 vr* fortsæt *til* omg ud. (Retmasken skal passe med retmasken i de foregående
omg).
4. omg: strikkes som 2. omg. (Retmasken skal passe med retmasken i de foregående omg)
Gentag p 1-4 indtil arbejde måler 37 cm, eller ønskede længde minus (20) 22 (24) cm som ærmegabet
måler.
Arbejdet deles nu i 2 halvdele med lige mange m til forstykket og bagstykket, (102) 120 (138) m, første og
sidste m skal være en vr m og bliver herefter kantmaske. Første og sidste m strikkes fremover ret på alle
pinde. Der strikkes nu frem og tilbage på pinden.
Lad forstykkets m hvile, og strik ryggen færdig først.
RYG
Der stikkes lige op og fortsættes i mønstret som maskerne viser, til arbejdet mangler 2 cm til fuld længde
før vask.
Retpinde strikkes som 1. omg og 3. omg, blot er 1. m kant m.
Vrangpinde strikkes som 2. omg blot omvendt. 1 kant m *1 vr, 2 r* forsæt * til * p ud, sidste m er kant m
Sæt de midterste (30) 32 (34) m på en nål til hals, og strik hver skulder færdig for sig.
Luk videre af til hals, på hver 2. p for 2,1 m = (33) 41 (49) m til skulder, som strikkes lige op til hel længde.
Sæt m på en nål til hvile.
Strik den anden skulder færdig på samme måde, blot spejlvendt.
FORSTYKKE
Strik 1 cm lige op, der skal nu deles til stolpe med knaplukning for de midterste 8 m der strikkes i 1x1 rib.
Højre del strikkes først.
På næste pind som er retpinden strikkes (47) 56 (65) m som maskerne viser, de næste 8 m strikkes r
samtidig med at der tages ud i lænken mellem maskerne således: strik 2 r, 1 dr r i lænken, *1 r, 1 dr r i
lænken*, gentag *til* yderligere 4 gange, 1 r, således at de midterste 8 m bliver til 14 m der fremover
strikkes i rib. Strik de sidste (47) 56 (65) m i mønster pinden ud. Husk at første og sidste m er kantmaske.
På næste p som er vr pinden strikkes (47) 56 (65) m som maskerne viser, dernæst 13 m rib, 1 vr, 1 r,
næste m strikkes r og er sidste m på højre forstykke, og er fremover kant maske. Der vendes og strikkes
tilbage, således - første maske tages vrang løst af med garnet foran arbejdet, for at få en pæn kant.
Dernæst 13 m rib, 1 r, 1 vr, og der fortsættes derefter i mønster pind ud.
Strik lige op, til stolpen måler 14 cm. Samtidig skal der laves 3 knaphuller i stolpen. Første knaphul laves
når der er strikket 2 cm af stolpen, strik således 1 kant m, 5 m i rib, strik 2 m sm, slå om, strik resten af
ribben, og fortsæt i mønster. I ribben på næste pind, strikkes som m viser og knaphullet er lavet. Næste
knaphul laves på samme måde, når stolpen måler 7 cm, og sidste knaphul, når stolpen måler 12 cm. De
sidste 2 cm af stolpen strikkes og der skal nu lukkes af til halshullet.
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På næste p som er ret pinden lukkes af i rib for de 14 stolpe-masker, forsæt som maskerne viser i
mønstret. Fortsæt med at lukke af mod halsen på hver 2. p for (4,3,2,2,1,1,1) 4,3,2,2,1,1,1,1
(4,3,2,2,1,1,1,1,1) m, der er nu (33) 41 (49) m tilbage til skulder. Strik lige op til arb måler fuld længde.
Første m på p strikkes vr hvis det ikke går op med mønsterrapporten.
Lad maskerne hvile og strik venstre side som højre bare spejlvendt, og stolpen uden knaphuller således:
Start med at samle de 14 m op til venstre stolpe, på bagsiden, i bunden af højre stolpe. Strik vr p ud som
maskerne viser. Husk kantmasker i ærmegabet også. Vend. Strik retpinden som mønsteret viser. Venstre
stolpe strikkes i rib, 1 r, 1 vr. Sidste m strikkes r. Vend. Første maske tages vrang løst af med garnet foran
arbejdet, for at få en pæn kant. Dernæst 13 m rib, 1 vr, 1 r, og der fortsættes derefter i mønster. Fortsæt
lige op og luk af til hals som på højre side, blot spejlvendt.
ÆRMER
Slå (69) 72 (75) m op med rundpind 3 og strik rundt i rib 1 vr *1 r, 2 vr*. Gentag * til * indtil ribben måler 3
cm.
Skift til rundpind 3½, sæt et mærke ved omgangens start og strik videre i hulmønstret som på kroppen
således:
1. omg: *vr, ssk, slå om* forsæt * til *omg rundt. (Retmasken skal passe med retmasken i ribben).
2. omg: 1 vr, *1 r, 2 vr* fortsæt *til* omg ud. (Retmasken skal passe med retmasken i ribben og 1.omg).
sidste 2 m, 1 r, 1 vr.
3. omg: *slå om, 2 r sm, 1 vr* fortsæt *til* omg ud. (Retmasken skal passe med retmasken i de foregående
omg).
4. omg: strikkes som 2. omg. (Retmasken skal passe med retmasken i de foregående omg).
Strik 8 omg og på den næste omg som strikkes som 1. omg, skal der tages ud således - Første m er en vrm og i den, strik 1 vr, 1 dr r, slå om, saml lænken op og strik den dr r. Der er nu taget 3 m ud. Næste m er
en r og strik omg videre som 1.omg. Tag 3 m ud på denne måde på hver 8. omg i alt 2 gange for XS/S, 4
gange for M og 5 gange for L/XL. Der er nu (75) 84 (90) m på omg. Fortsæt til arbejde måler (15) 16 (16)
cm eller den ønskede længde. Slut af med to omg af de lige omgange, altså 1 r, 2 vr omgangen, og luk
derefter maskerne af. Strik et ærme mere magen til.

MONTERING
Strik skuldrene sammen således: Sæt de hvilende m på pinde. Læg arb ret mod ret. Med en ekstra pind
strikkes 1 m fra hver p ret sammen, samtidig med der lukkes af. Strik den anden skulder sammen, på
samme måde.
KRAVE
Kraven strikkes i 1x1 rib. Start midt for på venstre stolpe, fra bagsiden (midt for er midt i stolpen), og saml
op med rundpind 3, 1 m i hver m/pind. (38) 40 (42) m op til skulder, saml (65) 67 (69) m op over bagstykket
til næste skulder, i de hvilende m tages der i alt 15 ud i lænken mellem maskerne, så saml lænken op
mellem hver anden m og strik den dr r. Saml videre op (38) 40 (42) m til midt for på højre side = (141) 147
(153) m. Første p er vr siden. Første m er kantmaske, og tages vrang løst af med garnet foran arbejdet,
strik dernæst 1 vr, *1 r, 1 vr* forsæt * til * pinden ud, sidste m strikkes r på alle p. Vend og forsæt i rib.
Første m er km og tages vrang løst af med garnet foran arbejdet, fortsæt 1 r, 1 vr.
På 10. p tages der ud således - 1 km, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 udt-v, forsæt rib til der er 6 m tilbage. Strik 1
udt-h, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r.
På 12. p tages der ud på samme måde, og igen på 20. og 22. p.
Strik yderligere 9 p, altså i alt 31 p og luk nu kraven af med italiensk aflukning.
Hæft alle ender. Vask trøjen ifølge anvisning på banderolerne og lad dit strikketøj liggetørre fladt på et
håndklæde.
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CEWEC DESIGNTEAM - 2. UDGAVE
Deler du billeder af dit CEWEC strik på Instagram - vil det glæde os, at du tagger #cewec #ceweccph #yarnbycewec

WWW.CEWEC.DK - @CEWEC.DK

4

