CLOE
STYLE 3851

STØRRELSER
OVERVIDDE I CM
HEL LÆNGDE I CM
GARNFORBRUG
Antal ngl i fv. 23 / 19
Rullekrave er strikket i fv. 23
Rund hals er strikket i fv. 19

S
90
56

(M)
(98)
(60)

L
108
62

(XL)
(118)
(63)

10

(11)

12

(13)

GARN
CEWEC Tibet garn (24% Yakokse, 51% merinould, 21% polyamid) 25 gr = 190 m
VEJLEDENDE PINDE
Rundpind 4½ og 5, strømpepinde 4½ og 5 hvis ikke der strikkes med magic loop metode
STRIKKEFASTHED
18 m og 27 p = 10 x 10 cm i glatstrik på pind 5 med to tråde Tibet.
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BESKRIVELSE
Opskriften giver mulighed for valg af to forskellige halse, en almindelig rund hals eller en højhalset
rullekrave. Læs hele opskriften igennem inden start.
Blusen strikkes oppefra og ned med to tråde Tibet. Efter den valgte halsrib er strikket, formes halsen med
vendepinde og raglan bærestykket formes med udtagninger.
Krop og ærmer deles og strikkes færdige hver for sig.
FORKORTELSER
m = masker, p = pind, r = ret, vr = vrang, sm = sammen, rs = ret side, vs = vrangside, indt = indtagning, udt
= udtagning, omg = omgang
udth = højredrejet udt, saml lænken op med venstre pind bagfra og strik lænken ret.
udtv = venstredrejet udt, saml lænken op med venstre pind forfra og strik lænken drejet ret
udth vr p = højredrejet udt på vrangsiden, saml lænken op med venstre pind bagfra og strik lænken vr.
udtv vr p = venstredrejet udt på vrangsiden, saml lænken op med venstre pind forfra og strik lænken drejet
vr
2 r sm = Indt mod højre, strik 2 masker ret sammen.
lls = Indt mod venstre, løft 2 masker ret løs af, en ad gangen, før maskerne tilbage på venstre pind, og strik
disse drejet ret sammen.
GERMAN SHORT ROWS (GSR)
Når der ER vendt: Tag 1. m løs af med garnet foran arb, træk i garnet, så masken på højre pind strammes
til, og kommer til at ligne en ”dobbelt” maske. Når der skal strikkes over denne ”dobbelt maske”, strikkes
den som en helt alm maske.
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OPSKRIFT
RUND HALS
Med to tråde Tibet og p 4½, slå 86 (94) 102 (106) m løst op med foretrukken opslagsmetode, vi anbefaler
italiensk opslag da den giver en pæn start og er fleksibel. Arbejdet samles og der strikkes rundt på
strømpepinde eller rundpind med magic loop teknik, i rib, *1 r, 1 vr* Gentag *til* indtil ribben måler 3 cm.
Marker fire mærkemasker således: marker 1. 27. 43. Og 71. (1. 31. 47. Og 79.) 1. 35. 51. Og 87. (1. 39. 53.
Og 93.) m fra omg start, alle fire mærkemasker er r m.
Gå videre til vendepinde.
HØJ HALS
Med to tråde Tibet og p 4½, slå 78 (86) 94 (98) m løst op med foretrukken opslagsmetode, vi anbefaler
italiensk opslag da den giver en pæn start og er fleksibel. Arbejdet samles og der strikkes rundt på
strømpepinde eller rundpind med magic loop teknik, i rib, *1 r, 1 vr* gentag *til* indtil ribben måler 15 cm.
Marker fire mærkemasker således: marker 1. 25. 39. og 65. (1. 29. 43. og 73.) 1. 33. 47. og 81. (1. 37. 49.
og 87.) m fra omg start, alle fire mærkem er r m.
Gå videre til vendepinde.
VENDEPINDE
Omg starter nu før mærkemaske, der er placeret mellem venstre ærme og ryg. Skift til p 5 og fortsæt frem
og tilbage med vendepinde således:
1. p rs: *1 r (mærkem), 2 vr, udtv, strik r til 2 m før næste mærkem, udth, 2 vr*, gentag *til* en gang, 1 r
(mærkem), 2 vr, vend.
2. p vs: GSR, strik som m viser (r over r og vr over vr) til omg start, 2 r, udth vr, strik vrang til 2 m før næste
mærkem, udtv vr, 2 r, 1 vr (mærkem), 2 r, vend.
3. p rs: GSR, strik som m viser (r over r og vr over vr) til omg start, *1 r (mærkem), 2 vr, udtv, strik r til 2 m
før næste mærkem, udth, 2 vr*, gentag *til* en gang, 1 r (mærkem), 2 vr, udtv, 2 r, vend.
4. p vs: GSR, strik som m viser (r over r og vr over vr) til omg start, 2 r, udth vr, strik vrang til 2 m før næste
mærkem, udtv vr, 2 r, 1 vr (mærkem), 2 r, udth vr, 2 vr, vend.
Gentag p 3 og 4 yderligere 1 (2) 3 (3) gang(e), hvor der vendes 3 (2,3) 2,2,3 (2,2,3) m efter sidste vending i
hver side. Efter sidste vending: GSR, strik som m viser til omg start.
Nu fortsættes rundt over alle m med udt ved raglan således:
1. omg: *1 r (mærkem), 2 vr, udtv, strik r til 2 m før næste mærkem, udth, 2 vr*, gentag *til* yderligere 3
gange.
2. omg: Strik som m viser (r over r og vr over vr)
Gentag omg 1 og 2 til der er taget ud i alt:
Rund hals: 23 (24) 25 (27) gange langs raglan på ryggen = 268 (284) 300 (320) m.
Høj hals: 24 (25) 26 (28) gange langs raglan på ryggen = 268 (284) 300 (320) m.
Resten af opskriften er ens for begge versioner.
Del nu arbejdet i krop og ærmer således: Strik mærkem r, strik r over ryggen til mærkem, strik mærkem r,
sæt højre ærmes 61 (63) 65 (67) m til hvile på en tråd eller ekstra pind, slå 8 (10) 12 (14) m op under
armen med løkkeopslag, strik mærkem vr, strik r over forstykket til næste mærkem, 1 vr, sæt venstre
ærmes 61 (63) 65 (67) m til hvile på en tråd eller ekstra pind, slå 8 (10) 12 (14) m op under armen med
løkkeopslag = 162 (178) 194 (214) m på kroppen.
Fortsæt rundt i glatstrik over alle m til kroppen måler 31 (32) 33 (34) cm fra under armen. Skift til p 4½ og
fortsæt rundt i rib, 1 r, 1 vr, til ribben måler 7 cm. Luk af med Italiensk aflukning.
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ÆRMER
Med strømpep 5 og to tråde Tibet, start med at samle 4 (5) 6 (7) m op fra midten af de opslåede m under
armen på kroppen, saml en m op mellem de nye og de hvilende m på ærmet, strik de hvilende m, saml en
ny m op mellem ærmem og de opslåede m på kroppen, saml 4 (5) 6 (7) m op indtil midt under armen, sæt
en markør for omg start = 71 (75) 79 (83) m på ærmet.
Strik rundt i glatstrik og tag på første omg ind således: Strik 4 (5) 6 (7) m, 2 r sm, strik r til 6 (7) 8 (9) m før
omg start, lls, strik r omg ud. Dette er for at lukke de små huller der ellers kommer under armen.
Fortsæt rundt i glatstrik og tag ind på hver 6. pind i alt 14 (15) 16 (17) gange således: 2 r, 2 r sm, strik r til 4
m før omg start, lls, strik r omg ud.
Når alle indt er lavet, er der 41 (43) 45 (47) m tilbage på ærmet. Fortsæt til ærmet måler 38 cm fra under
armen, eller ønsket længde minus 7 cm til rib. Skift til p 4,5 og fortsæt rundt i rib, 1 r, 1 vr. På første omg
strikkes de to første m r sm = 40 (42) 44 (46) m. Når ribben måler 7 cm, luk af med Italiensk aflukning.
Strik det andet ærme magen til.
MONTERING
Hæft alle ender. Vask trøjen ifølge anvisning på banderolerne og lad dit strikketøj liggetørre fladt på et
håndklæde.
CEWEC DESIGNTEAM – 2. UDGAVE

Deler du billeder af dit CEWEC strik på Instagram - vil det glæde os, at du tagger #cewec #ceweccph #yarnbycewec
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