Opskrift 2800

Sommerbluse i Fiesta

Størrelse:

S

(M)

L

(XL)

Vingefang (modellen):

114

(122)

130

(138)

cm

Hoftevidde (modellen): 90

(98)

106

(114)

cm

Længde:

60

(62)

64

(66)

cm

Garn:

Cewec Fiesta (40 % viscose, 35 % bomuld, 25 % nylon, 50gr = 140 m)

Garnforbrug:

2
4
3

Pinde:

Rundpind 4,5 mm (40 + 80cm)

Strikkefasthed:

23 m x 34 p i glatstrik på p 4,5 = 10 x 10 cm

(2)
(4)
(3)

2
5
4

(3)
(5)
(4)

bdt. F v. 01 (hvid) – Fv. A
bdt. fv. 06 (orange) – Fv. B
bdt. fv. 03 (gul) – Fv. C

Læs opskriften igennem inden arbejdet påbegyndes.
Bemærk – slå altid op på 2 pinde med mindre andet angives.

Arbejdsgang
Modellen strikkes nedefra og op i 2 dele. Efterfølgende strikkes halskant.
Mønster
10 p glatstrik fv. B, 2 p retstrik fv. A, 8 p glatstrik fv. C, 2 p retstrik fv. A. De 22 p gentages
arbejdet ud.
Ryg
Slå 106 (115) 124 (133) m op med fv. A. Yderste m i hver side strikkes i glatstrik som
kantmaske (KM) på alle p. Strik 5 p retstrik, 1. p er på arbejdets vrangside.
Fortsæt med at strikke striber jf. ovenstående mønster. SAMTIDIG tages 1 m ud i hver
side indenfor KM på 13. (5.) 9. (13.) p i stribemønsteret ved at strikke 1 drejet m i lænken
mellem maskerne. Gentag udtagningerne på hver 10. (11.) 11. (11.) p, til der er taget ud i
alt 13 gange (alle str.). Strik 1 p efter sidste udtagning, denne p er på arbejdets vrangside.
Der er nu strikket op til ærmegabet.
Fortsæt lige op i striber, men strik nu de yderste 5 m i hver side i retstrik som kantmasker
langs ærmegabet på alle p.
Når ærmegabet måler 16 (17) 18 (19) cm lukkes af til skulderrunding således: Luk 9 (10)
10 (11) m af i starten af de næste 8 p og luk herefter 8 (7) 11 (10) m af i starten af de
næste 2 p. SAMTIDIG – når der er strikket 4 p af skulderrundingen - laves
halsudskæringen: Start med at lukke de midterste 40 (43) 44 (47) m, hvorefter de to dele
strikkes færdig hver for sig (fortsæt skulderrundingen). *Luk derefter 1 m mod halssiden på

hver 2. pind 2 gange. Alle m er nu lukket af, da skulderen er strikket færdig samtidig*. Strik
den anden side magen til ved at gentage fra * til *.
Forstykke
Strikkes magen til ryggen, bortset fra halsudskæringen. HUSK at lukke af til
skulderrunding i samme højde og på samme måde som på ryggen. Efter ærmegabet
fortsættes lige op i striber, men strik nu de yderste 5 m i hver side i retstrik som
kantmasker på alle p. Når ærmegabet måler 12 (13) 13 (14) cm laves halsudskæringen:
Start med at lukke de midterste 16 (19) 16 (19) m, hvorefter de to dele strikkes færdig hver
for sig. *Luk af mod halssiden på hver 2. p, først for 3 m og derefter for 2 m (alle str.).
Fortsæt med at lukke 1 m mod halssiden på hver 2. p i alt 9 (9) 11 (11) gange. Alle m er
nu lukket af, da skulderen er strikket færdig samtidig*. Strik den anden side magen til ved
at gentage fra * til *.
Montering og halskant
Sy sidesømme og skuldersømme med madrassting fra retsiden. Saml ca. 94 (100) 104
(110) m op langs halskanten fra retsiden med den korte rundpind og Fv. A – start midt bag.
Strik 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr. Luk af i r.
Hæft alle ender.
Design: Ninette Hartwich

