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Charlotte
Bluse med fletning og stor halsudskæring

Størrelse:  small (medium) large (x-large)

Garn: Shinan silke, eller 2 tråde Bomuld 8/2. p. nr. 3

300 (350) 350 (400) g.Shinan, lidt mere i bomuld

Pinde: Jumperpinde og rundpind, 40 cm, nr. 3 el 3,5 

+ en strømpep. til fletning

nr. 12.1 strikning



Fletning midt for 

strikkes over 36 m.

rk 1-3-5-7-9-11-13-15: r. 
rk 2-4-6-8-10-12-14-16: vr. 
række 17: Sæt 12 m på en hjælpepind foran 
arbejdet. Strik 12 m r. Strik derefter maskerne fra
hjælpepinden r. Strik de sidste 12 m r.
række 18-20-22-24-26-28-30-32: vr.
række 17-19-21-23-25-27-29-31: r.
række 33: Strik 12 m r. Sæt 12 m på en hjælpe-
pind bag arbejdet. Strik 12 m r og strik de 12 m fra
hjælpepinden r. 

Disse 33 rækker danner fletningen og gentages.

Strik 15 rækker glat og fortsæt med række 1.
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Charlotte
strik i SHINAN silke eller 2 tråde bomuld 8/2 

09072005

Bluse i SHINAN silke eller bomuld
eller Bomuld 8/2 med 2 tråde

Størrelser: Smal (medium) large (xLarge)
Garn:           Shinan silke, 100% silke

50 gram = 165 meter
eller 2 tr. bomuld 8/2, 50 g = 335 m

Strikkefasthed: 24 m = 10 cm 
Jumperpinde og rundpind, 40 cm, nr. 3 el 3,5 

strømpepinde til fletning
Garnforbrug: 300 (350) 350 (400) g.

Blusen strikkes vr på retsiden og ret på vr.siden
Fletningen strikkes ret på retsiden og vr på vr.siden
Forkortelser: r  = ret. vr = vrang. m  = masker. 
p = pind. rk = række / pinde
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Ryg:

Slå 112 (120) 134 (144) m op på pind 3,5 og strik 
1 rk r. Strik derefter glatstrikning med vrangriller på
retsiden.
Strik til arbejdet måler 30 (33) 35 (37) cm.
Luk nu til ærmegab: luk i hver side for 5 m x 1, 3 m
x 2 og 2 m x 2. 
Strik lige op til arbejdet måler 48 (53) 56 (58) cm
Luk nu de midterste 36 m til hals.
Strik hver side for sig. Strik 4 rk lige op, og sæt de
sidste 23 (27) 34 (39) m på en tråd.

Forstykke:

Slå 126 (134) 148 (158) m op på p 3,5 og strik 1 rk
r.
Strik nu fra retsiden  45 (49) 56 (61) m vr, 36 m ret, 
45 (49) 56 (61) m vrang. 
De 36 r masker midt for strikkes r på retsiden og vr
på vrangsiden og flettes efter mønsteret.
Luk til ærmegab som til ryggen. 

Hals:

Når arbejdet måler 36 (38) 40 (42) lukkes de midter-
ste 20 m således: strik 2 m sammen, luk af, strik
derefter hver side for sig. Husk at lade resten af de
midterste 36 m være glatstrikning på retten. 

Luk mod halssiden på hver anden rk. for 3 m x 1, 2
m x 3, 6 m x 1, ialt 15 m. Strik til samme højde som
på ryggen. rest 23 (27) 34 (39) m på pinden.

Strik den anden side tilsvarende, blot modsat.

Skuldersømme: Læg ryg og forstykke mod hinan-
den ret mod ret, strik gennem 1 m fra begge pinde,
og luk samtidig maskerne af.

Ærmer:

Slå 63 (66) 66 (69) m op på p 3,5 og strik 1 rk ret. 
Fortsæt nu med glatstrikning, vrangmaskerne er
igen retsiden. Tag 1 m ud i hver side på hver 6. rk
til der er 106 m på pinden.
Når arbejdet måler 40 (40) 42 (44) cm eller ønsket
længde lukkes til ærmegab. 
Luk i hver side i starten af hver række således:

5 m x 1, 3 m x 2, og 2 m x 2. 
Derefter lukkes for 3 m i starten af alle rækker indtil
der er ca 13 m tilbage. Luk af.

Montering:

Sy side- og ærmesømme sammen med madras-
sting. Sy ærmerne i.

Halskant:

Strik fra retsiden masker op i halsen på rundpind 
nr 3,5. Ialt ca 158 m. Strik næste omgang vrang. 
Til slut en omg ret samtidig med at der lukkes af.

Blusen håndvaskes i uldsæbe, - må gerne centrifu-
geres let. Liggetørrer i de rette mål.
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