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91000. ISLANDSK BLUSE ”AFMÆLI”

GARNKVALITET Léttlopi (100 % Islandsk uld. Ca 50 g = 100 m)

STRIKKEFASTHED Ca 18 m x 24 p i glatstrikning på pind 4,5 mm = 10 x 10 cm.

GARNALTERNATIV Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)

STØRRELSER S(M)L(XL)

OVERVIDDE Ca 89(98)107(115) cm

LÆNGDE ÆRMEGAB, SIDE Ca 38(40)42(44) cm

ÆRMELÆNGDE Ca 46(47)48(49) cm (til ærmegab)

GARNFORBRUG 

Fv 1: Ca 350(350)400(450) g (fv 10052, sort-brun)

Fv 2: Ca 100(100)150(150) g (fv 10086, beige)

Fv 3: Ca 50(50)50(50) g (fv 19418, gråblå)

Fv 4: Ca 50(50)50(50) g (fv 19421, grøn)

Fv 5: Ca 50(50)50(50) g (fv 19426, gul-brun)

Fv 6: Ca 50(50)50(50) g (fv 19427, rustrød)

Fv 7: Ca 50(50)50(50) g (fv 19431, mørkerød)

Fv 8: Ca 50(50)50(50) g (fv 19417, vinrød / alt. 11414, lilla)

Fv 9: Ca 50(50)50(50) g (fv 11405, mørkegrøn)

RUNDPINDE 3,5 mm og 4,5 mm (40 og 60-80 cm)

STRØMPEPINDE 3,5 mm og 4,5 mm

FORKLARINGER 

Krop og ærmer strikkes rundt hver for sig. Ved ærmegabet samles delene på en rundpind og der strikkes bærestykke over alle

maskerne. Omgangen starter i venstre side af kroppen, men bærestykket starter i samlingen mellem venstre ærme og ryggen. 

KROP 

Slå 160(176)192(208) m op med fv 2 på rundp 3,5 mm. Saml til en ring og strik rundt, markér omgangens start. Strik rib *1 r, 1 vr* i 4

cm. Skift til rundp 4,5 mm og strik mønsterbort 1, ifølge diagrammet. 

Når mønstret er strikket fortsættes med fv 1 til kroppen måler 38(40)42(44) cm fra opslagskanten. 

Læg arb til side og strik ærmer. 

ÆRMER 

Slå 40(42)44(46) m op med fv 2 på rundp 3,5 mm. Saml til en ring og strik rundt, markér omgangens start. Strik rib *1 r, 1 vr* i 4 cm.

På sidste omg tages 0(2)0(2) m ud = 40(44)44(48) m. Skift til rundp 4,5 mm og strik mønsterborten ifølge diagram 1. Vær

opmærksom på, at i str. (M)L, passer mønstret ikke helt, tilpas mønstret så godt som du kan i starten og slutningen af omgangen. 

Når mønstret er strikket, fortsættes med fv 1. Tag 2 m ud midt under ærmet (1 m efter omgangens første m og 1 m før omgangens

sidste m). Fortsæt med at tage ud på hver 9.(9.)8.(8.) omg i alt 10(10)12(12) gange = 60(64)68(72) m. Strik til ærmet måler ca

46(47)48(49) cm fra opslagskanten. 

Sæt de 10(12)14(16) m midt under ærmet på en tråd = 50(52)54(56) m. Strik det andet ærme på samme måde. 

BÆRESTYKKE 

Delene strikkes ind på samme rundp 4,5 mm med fv 1. Sæt de sidste 5(6)7(8) m og de første 5(6)7(8) m fra kroppen på en tråd. Strik

det første ærmes masker, strik 70(76)82(88) m fra kroppen (forstykke). Sæt de næste 10(12)14(16) m på en tråd. Strik det andet

ærmes masker. Strik 70(76)82(88) m fra kroppen (ryggen). 

Der er nu = 240(256)272(288) m på pinden. Strik mønster og lav indtagninger ifølge diagram 2. Skift til en kortere pind, når det bliver

nødvendigt. Når diagram 2 er strikket, er der 90(96)102(108) m på pinden. 

HALSKANT 

Med fv 2 og rundp 3,5 mm, strikkes 1 omg og der tages 18(22)26(30) m ind jævnt fordelt ind på denne omg = 72(74)76(78) m. Strik

rib: *1 r, 1 vr* i 8 cm. Luk elastisk af. 
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MONTERING 

Sy maskerne under armene sammen med maskesting, se tegningen. 

Buk halskanten dobbelt mod vrangen og sy den fast. Hæft de løse ender. 

Skyl arbejdet op i lunkent vand. Læg arbejdet til fladt til tørre i de mål der er opgivet for størrelsen. 
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Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.

Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.

Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden passer.

Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti

til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde et andet bundt for at få en jævnere overgang

mellem farverne.

Forkortelser

Strik

vr=vrang/vrangmaske, arb=arbejdet, vrangs=vrangsiden, luk=luk af, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters,

dobb-indt=dobbeltindtagning, dobb-oti=dobbelt overtrækningsindtagning, fv=farve, fmb=forreste maskebue, forst=forstykke,

forkl=forklaringer, sm=sammen, indt=indtagning, kantm=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, omsl=slå om,

rest=resterende, r=ret/retmaske, rets=retsiden, retst=retstrikning, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, sm=sammen, gent=gentag,

omg=omgang, dr=drejet, yderl=yderligere, oti=overtrækningsindtagning, udt=udtagning 

Hækling

arb=arbejdet, vrangs=vrangsiden, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dst=dobbelt stangmaske, iflg=ifølge,

fv=farve, fmb=forreste maskebue, fm=fastmaske, forkl=forklaringer, hst=halvstangmaske, kantm=kantmaske, lm=luftmaske,

lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskbue, omsl=slå om, rest=resterende, rets=retsiden, st=stangmaske,

st-gr=stangmaskegruppe, km=kædemaske, sm=sammen, omg=omgang, yderl=yderligere, udt=udtagning, indt=indtagning,

3-dst=tredobbelt stangmaske, 5-lmb=luftmaskebue bestående af 5 lm.
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