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Blue Ocean Alpacka, 
30% alpaka, 70% genanvendt polyester
Størrelse:         XS  (S)   M   (L)   XL (XXL)
Garnforbrug:   10  (10) 11  (12) 13  (14)  ngl fv 07 eller 31

Garnalternativ: Ulrika, Freja, Soft Lama, Kilimanjaro



Damebluse i A-facon
BLUE OCEAN ALPACKA, 70% genanvendt polyester, 30% alpaka
2635

Størrelse: XS (S) M (L) XL (XXL)
Færdige mål,
Brystvidde: 92 (100) 108 (116) 128 (138)   cm
Hel længde: 68 (70) 72 (74) 76 (78)   cm
Ærmelængde: 45 (46) 47 (48) 49 (50)   cm
Garnforbrug: 10 (10) 11 (12) 13 (14)  ngl fv  (råhvid 07) eller (gul 31)
Garnalternativ: Freja, Ulrika, Soft Lama, Kilimanjaro

Rundpinde: Svarta Fåret 3½ og 4 mm, 60 eller 80 cm
Strømpepinde: Svarta Fåret 3½ og 4 mm

Strikkefasthed: 20 m og 28 p i glatstrikning på p 4 = 10 x 10 cm. OBS! Vær omhyggelig med strikkefastheden. Skift om nødvendigt pindestørrelse 
for at få den rigtige strikkefasthed, ellers får arbejdet ikke de rette mål og garnforbruget kan ændre sig.

OBS! Den yderste m i hver side strikkes ret på alle pinde = kantmaske (kantm), når du strikker frem og tilbage.

Tag 1 m ud = løft lænken mellem 2 m op på venstre pind og strik den drejet ret. 
Enkeltindtagning i starten af p: tag 1 m ret løs af, tag næste m ret løs af, strik disse 2 m drejet ret sammen.
Enkeltindtagning i slutningen af p: strik 2 m ret sammen.
Dobbeltindtagning i starten af p: tag 1 m ret løs af, tag næste m ret løs af, tag yderligere 1 m ret løs af, strik disse 3 m drejet ret sammen.
Dobbeltindtagning i slutningen af p: strik 3 m ret sammen.

BLUSE
Ryg og forstykke: Slå 224 (240) 256 (272) 296 (316) m op på rundp 3,5 og strik rundt i rib 2 r, 2 vr i 3 cm. Skift til rundp 4 og strik glatstrikning 
(= alle omg strikkes ret), sæt en markering i hver side, hhv. forstykke og ryg = 112 (120) 128 (136) 148 (158) m, der skal tages ind på hver side af 
markeringerne. Når arb måler 6 cm laves en enkeltindt på hver side af markeringerne (= 4 indt på omg). Gentag denne indtagning med 4,5 (4,5) 4,5 
(4,5) 4,5 (5) cm mellemrum i alt 10 gange. Når arb måler 48 (49) 50 (51) 52 (53) cm deles arb til ryg og forstykke og hver del strikkes for sig. 

Ryg: Ryg = 92 (100) 108 (116) 128 (138) m. Luk 5 (5) 5 (5) 5 (5) m af i hver side til ærmegab. På næste p fra retsiden tages ind til raglan således: 
Lav 1 enkeltindt i hver side indenfor kantm + 2 glatstrikkede m. Gentag indt med 3 pindes mellemrum i alt 4 (-) - (-) - (-) gange. Lav derefter 1 indt 
med 1 pinds mellemrum i alt 20 (28) 27 (27) 24 (23) gange. På str. M (L) XL (XXL): Lav 1 dobbeltindt indenfor kantm + 2 glatstrikkede m på hver 
anden omg i alt 2 (4) 8 (11) gange. Der er nu 34 (34) 36 (36) 38 (38) m tilbage. Luk den yderste m i hver side af og sæt de resterende m på en tråd.

Forstykke: Forstykke = 92 (100) 108 (116) 128 (138) m. Luk 5 (5) 5 (5) 5 (5) m af i hver side til ærmegab og tag ind til raglan som på ryggen, men 
undlad de 3 øverste indtagninger, forstykket er 6 pinde kortere end ryggen. Samtidig med den 13. (17.) 18. (20.) 21. (23.) indtagning til raglan sættes 
de midterste 10 (10) 16 (18) 20 (20) m på en tråd til hals og hver side strikkes for sig. Luk yderligere af mod halsen på hver anden p for 3-2-1-1-1-1-
1-1 m. Når alle aflukninger og indt er lavet, er der 4 m tilbage, som lukkes af. Strik den anden side på samme måde, men spejlvendt.

Ærmer: Slå 56 (56) 60 (60) 64 (64) m op på strømpep 3,5, fordel m på 4 pinde og strik rundt i rib 2 r, 2 vr i 4 cm. Sæt en markering mellem første og 
sidste maske, her skal tages ud. Skift til strømpep 4 og strik glatstrikning (= alle omg strikkes ret). Når arb måler 5 cm tages 1 m ud på hver side af 
markeringen (= 2 udtagninger). Gentag udtagningerne med 5 (4) 5,5 (4,5) 4,5 (3) cm mellemrum til der er 64 (66) 68 (72) 76 (80) m på pindene. Når 
arb måler 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm, strikkes frem og tilbage og der lukkes 5 (5) 5 (5) 5 (5) m af i hver side til ærmegab. På næste pind fra retsiden 
tages ind til raglan således: Lav 1 enkeltindt indenfor kantm + 2 glatstrikkede m. Gentag enkeltindt med 3 pindes mellemrum i alt 9 (9) 9 (10) 9 (9) 
gange. Strik 1 pind. Lav 1 enkeltindt med 1 pinds mellemrum i alt 7 (8) 9 (9) 12 (14) gange. Der er nu 22 (22) 22 (24) 24 (24) m tilbage. På næste p 
fra retsiden starter aflukningen til hals:
Pind 1: Luk 5 (5) 5 (5) 5 (5) m af i starten af pinden og lav en enkeltindt i slutningen af p indenfor kantm + 2 glatstrikkede m.
Pind 2-4-6: Strikkes uden aflukninger og indtagninger.
Pind 3: og 5: Luk 5 (5) 5 (6) 6 (6) m af i starten af pinden og lav en enkeltindt i slutningen af p indenfor kantm.
Luk de resterende 4 m af.
Det andet ærme strikkes på samme måde, men aflukninger og indtagninger laves spejlvendt. 

MONTERING
Spænd delene ud i de rette mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy raglansømmene, brug kantm til sømrum. Halskant: Saml m op fra 
retsiden med rundp 3,5, 60 cm. Saml 108 (108) 112 (116) 120 (120) m op langs halsen (inkl. m fra trådene). Strik rundt i rib 2 r, 2 vr i 9 cm, skift til 
rundp 4 og strik yderligere 9 cm. Luk af i rib. Sy sammen under ærmerne.

Design og opskrift:
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Oversættelse: G. Immerkær

TIPS OG RÅD. NÅR DU ER FÆRDIG:
- Gem en banderole til evt. reklamation
- Følg nøje vaskeanvisningerne på banderolen
- Vaskepose anbefales ved maskinvask
- Lad altid arbejdet liggetørre
- Håndstrikkede ting bør opbevares liggende
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