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*Oplyste mål er modellens mål
Garn: MOHAIR + WOOL, ONIONknit
Rundpinde: nr. 4 ½, 60 cm + nr. 5 ½, 40, 60 cm.
Strømpepinde: nr. 4 ½ og nr. 5 ½ til ærmer.
Strikkefasthed: 16 m og 24 p i glat på p nr. 5½ = 10 x 10 cm.
Opnå det gode resultat: Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er vigtigt at
overholde strikkefastheden for at opnå det gode resultat, samt for at den angivne mængde garn ifølge opskriften
passer.
STRIKKEFORKLARINGER
Glat, når der strikkes i omg: ret på alle omg.
Glat, når der strikkes frem og tilbage: ret på retsiden og vrang på vrangsiden.
1 m ud = saml tråden op mellem 2 m og strik den dr r.
2 m dr sm = 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over.
Ryg- og forstykke: Strikkes rundt i et stykke indtil ærmegab. Slå 152(164)176(188) m op på rundp 4 ½ og strik 7
cm rundt i rib: 2 r, 2 vr. Skift til rundp 5 ½ og glat. Sæt en markering i hver side med 76(82)88(94) m på hver del.
Når arb måler 48(48)50(50) cm, lukkes 4(4)5(5) m af på hver side af markering = 8(8)10(10) m i hver side til
ærmegab = 68(74)78(84) m til hver del. Lad arb hvile og strik ærmer.
Ærmer: Slå 40(40)44(44) m op på strømpep 4 ½ og strik 7 cm rundt i rib: 2 r, 2 vr. Skift til rundp 5 ½ og glat. Tag
ud på 1. omg til 44(44)50(50) m. Sæt en markering ved omgangens beg, skift senere til rundp 5½, når maskeantallet
tillader. Herefter tages 1 m ud i beg og slutn af omgangen sådan: 1 r, tag 1 m ud, strik til 1 m før markeringen, 1 m
ud, 1 r. Foretag disse udtagn på hver 8. omg til 60(62)66(70) m. Når ærmet måler 45(45)46(46) cm, lukkes 4(4)5(5)
m på hver side af markeringen = 8(8)10(10) m under armen til ærmegab = 52(54)56(60) m.
Raglanindtagning: Saml delene til bærestykket, fortsæt på rundp 5 ½, sæt en markering ved omgs start = ryggens
venstre skulder, samt en markering mellem 2 m ved hver samling. Begynd raglanindtagn ved ryggens venstre skulder
4 m inden markeringen (ryg+ venstre ærme):
De 4 m, der tilbage på ryggen (inden markeringen), strikkes således: *strik 2 m dr sm, 1 vr, 2 r, 1 vr, 2 m sm, strik til
der er 4 m tilbage inden næste markering* (venstre ærme + forstykke), gentag fra * til * hele omg rundt.
Før markeringerne med op.
Vr-maskerne ved indt strikkes vr på alle omg resten af arb indtil halskanten.
Fortsæt disse indtagn på hver 4. omg i alt 4(4)5(5) gange, derefter på hver 2. omg til der er 32(34)36(38) m tilbage
på forstykket (mellem markeringerne).
Luk til hals for de midterste 16(18)20(20) m og strik derefter frem og tilbage. OBS! Det er nødvendigt et bryde garnet
og begynde, således at indtagningerne foretages på r-siden.
Luk yderligere på hver 2. p for 2,1(2,1)2,1,1(2,2,1) m mod halsen. Slut med en p fra vrangsiden.
Halskant: Saml m op i halsen på forstykket, så der i alt er 88(92)96(96) m i halsen. Skift til rundp 4 ½ og fortsæt i
rib, 2 r, 2vr. Strik 14 omg. Luk af som m viser, ikke for fast.
Montering: Sy hullet under hver arm. Læg blusen mellem to fugtige håndklæder og lad den tørre.
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