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strikning 04.03

Stribet bluse
med raglanlukning
Størrelse:

1-2, (3) og 5 år

Garn:

Karneval: 50 (100) 100 g

Merc. Bomuld 8/2: 50 (100) 100 g
Rundpinde:
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Størrelser

1-2, (3) og 5 år.

Overvidde:
Længde:

60 (64) 70 cm
fra nederste kant til ærmegab:
20 (22) 25 cm
Længde:
midt bag: 36 (39) 43 cm
Ærmelængde til sidesøm: 19 (22) 26 cm
Ærmelængde til nakke midt bag: 40 (44) 48 cm
Sværhedsgrad: Medium
Materialer:

Forbrug:

Karneval, 65 % lammeuld, 35% silke
50 g = 250 meter
Merceriseret Bomuld 8/2, 100% bom.,
50 g = 335 meter
50 (100) 100 g Karneval,
50 (100) 100 g merc. bomuld 8/2
3 små knapper

Rundpinde:
nr. 3, 40 og 60 cm
Strikkefasthed: 28 m og 40 pinde = 10 cm
Forkortelser
r = ret, vr = vrang, sm = sammen, p = pind, fv = farve,
tr = tråd, dr r sm = drejet r sm, strik i bageste lænker,
km = kantmaske, indt = indtagninger, arb = arbejdet

Stribemønster
Blusen strikkes rundt fra retsiden, glat = ret.
* 2 p Karneval med 1 tråd, 2 p bomuld med 1 tråd *,
gentag.
Kanterne strikkes frem og tilbage på ret- og vrangside,
ret på alle pinde (rilleret), med 2 tråde bomuld.
Fra ærmegab/raglansøm samles arb, og der strikkes
fortsat rundt indtil raglanslidsen, hvor der strikkes frem
og tilbage, ret på retsiden og vr på vr-siden. Til slut
strikkes halskant og knapkant med 2 tråde bomuld.
Ryg og forstykke
Slå 172 (184) 200 m op med 2 tr bomuld og strik 7 p r
frem og tilbage på rund-p = 4 retriller (1.p er vr-siden).
Begynd striberne og strik med 1 tråd rundt fra retsiden:
* 2 p Karneval, 2 p bomuld - obs ! med 1 tråd *, gentag
* - * til arb måler 20 (22) 25 cm. Sæt et mærke i hver
side af arbejdet med lige mange m på hver side.
Luk til ærmegab for omgangens 5 første m, de midterste 10 m og de sidste 5 m. Læg arb til side.
Ærmer
Slå 45 (45) 45 m op med 2 tr bomuld og strik 7 p r =
4 retriller: Strik striber som på forstykke og ryg.
Tag på arb retside ud i begyndelse og slutning af hver
8. p 3 gange, derefter hv 6. p til 67 (71) 75 m. Strik
indtil ærmet måler 19 (22) 26 cm.
Ønskes ærmet kortere eller længere, kan længden
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reguleres her. Mål barnet eller en trøje, der passer.
Luk på sidste p fra vr-siden de 5 første og 5 sidste m af
til ærmegab, slut med samme garn som på blusen.
Strik et ærme magen til.
Saml krop og ærmer på en rundpind.
Strik forstykkets-, ærmets-, ryggens-, ærmets masker.
Omgangens begyndelse er nu mellem venstre ærme og
forstykket. Sæt markør i alle 4 samlinger mellem bluse
og ærmer. Strik derefter ca 4 (4) 6 omg og begynd raglan-indtagninger:

Raglan-indtagning:
Begynd indt på forstykket:
2r sm, r til forstykkets 2 sidste m, 2 dr r sm.
Ærme: 2 r sm, r til ærmets 2 sidste m, 2 dr r sm.
Ryg: 2 r sm, r til ryggens 2 sidste m, 2 dr r sm.
Ærme: 2 r sm, r til ærmets 2 sidste m, 2 dr r sm.
Strik indt på hver 4. p ialt 3 gange, derefter på hv2.
pind i alle 4 raglansømme.
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res til 72 (78) 84 m. Strik ialt 7 p ret frem og tilbage og
luk elastisk af på 8. pind.
Knapstykke:
Strik m op med 2 tr bomuld i forstykkets slidsåbning,
begynd ved øverste halskant og fortsæt til raglansømmen. Første p strikkes ret fra vrangsiden. På 4. p strikkes 2 eller 3 knaphuller: 2 ret, * 2 ret sm, slå om p 2
gange, 2 dr ret sm*. På næste p strikkes 1 m ret og 1
m dr ret i omslagene. Placér knaphullerne, * til *, så
det øverste er ud for halskanten. Strik som i halskanten, luk af
Sy knapper i ærmekanten og i halskanten.
Blusen skal håndvaskes og tørres liggende i de rette
mål.

Slids:
når arb fra ærmegabsaflukning måler 9 (9) 9 cm deles
arb ved forstykkets venste raglansøm og der strikkes
slids. Fortsæt indt, strik frem og tilbage til arb fra
nederste kant måler 31 (34) 38 cm, målt midt for.
Aflukning til slids:
Luk fra vr-siden de midterste 12 (14) 16 m på forstykket af til halsrunding.
Strik de sidste masker på pinden som er det lille hjørne
i halsens venstre side:
Fortsæt raglanindtagninger og luk fra forstykkets halsside for 3, 2 m, dernæst 1 m til der ikke er flere m.
Højre sides hals + ærmer og ryg:
Fortsæt i halsens højre side med raglan-indt som før.
Luk forstykkets højre hals-side af mage til forstykkets
venstre halsside, mens der fortsættes rundt med raglan-indt. når raglansømmen på forstykke og højre
ærme har samme højde som i venstre side, fortsættes
over ærmerne og ryggen: Luk i beg af p for 3 x 3 m,
fortsæt indt på ryggens raglan.
Luk maskerne af.
Halskant
Strik m op med 2 tr bomuld, begynd på forstykkets retside. Se efter at der ikke bliver huller i opstrikningen.
Strik 1 første p r fra vrangsiden, hvor m-antallet regule-
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