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Side 2

Str. S (M) L (XL) XXL

Personligt brystmål cm: 84 92 100 110 118

Arbejdets overvidde, cm: 112 122 132 142 152

Hel længde cm: 51 53 55 57 58

Forbrug, ngl.:  8 8 9 10 10

Pinde: Rundpind 5 og 5½ mm (40 og 80 cm), strømpepinde 5 mm

Kvalitet: Mayflower Super Kid Silk (OBS: Hele arbejdet strikkes i dobbelt garn)

Strikkefasthed: 16 m i glat på p 5½ mm = 10 cm

OM DETTE DESIGN
Blusen strikkes nedefra og op til ærmegabene. Ryg og 
forstykke deles og strikkes færdig hver for sig. Ærmerne 
strikkes ligeledes nedefra og op.

LolaSweateren strikkes med dobbelttråd.

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Omvendt glatstrik: Vr på rts og r på vrs.

OPSKRIFT
Ryg og forstykke
Slå på rundp 5 mm i alt 180 (196) 212 (228) 244 m op og 
strik 5 cm rundt i rib (2 r, 2 vr).

Skift til rundp 5½ mm og omvendt glatstrikning med 
1 snoning midtfor og midtbag (se diagram nederst i 
opskriften - tæl ud fra midten på både ryg og forstykke).
 
Strik lige op, indtil hele arb måler 26 (28) 29 (31) 31 cm. Nu 

deles arb i siderne med 90 (98) 106 (114) 122 m på hver del.

Ryggen
Fortsæt frem og tilbage i omvendt glatstrikning med 
snoning midt bag, indtil hele arb måler 49 (51) 53 (55) 55 
cm. 

Nu lukkes de midterste 28 (30) 32 (34) 36 m af til 
halsudskæring (men de 24 m snoning lukkes af ved at 
strikke 1 r, 2 r sm), og hver side strikkes færdig hver for sig. 
Luk yderligere ved halssiden for 1 x 3 m. Lad de resterende 
28 (31) 34 (37) 40 m hvile til skulder. 

Strik den anden side på samme måde.

Forstykket
Fortsæt frem og tilbage i omvendt glatstrikning med 
snoning midt for, indtil hele arb måler 47 (49) 51 (53) 53 
cm. 

Nu lukkes de midterste 16 (18) 20 (22) 24 m af til 
halsudskæring, og hver side strikkes færdig hver for sig. 
Luk yderligere ved halssiden for 3 x 3 m. 
Når arb måler som ryggen, hviler de resterende 28 (31) 34 
(37) 40 m til skulder. 

Strik den anden side på samme måde.

Montering
Læg skulderm r mod r og strik m r sm 2 og 2 ved at tage 1 
m fra hvert stykke og lukke af samtidig.

Ærmer
Slå på strømpep 5 mm i alt 40 (40) 40 (40) 44 m op og 
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Side 3

strik 5 cm rundt i rib (2 r, 2 vr), men tag på sidste omg ud 
jævnt fordelt til 76 (76) 80 (80) 84 m. Markér omgs start.
Skift til rundp 5½ mm (40 cm) og strik rundt i omvendt 
glatstrikning med 1 snoning, hvor du tæller ud fra midten. 

Tag 1 m ud på hver side af mm, når arb måler hhv. 21, 31 og 
41 cm = 82 (82) 86 (86) 90 m.

Strik, indtil ærmet måler 44 (45) 45 (46) 46 cm. Luk af.

Strik det andet ærme magen til.

Montering
Sy ærmerne i ærmegabene.

Halskant
Med rundp 5 mm (40 cm) strikkes i alt 68 (72) 76 (80) 84 m 
op langs halsudskæringen (1 m for hver m og 1 m for hver 
p). Strik 3 omg rundt i rib (2 r, 2 vr). 

Luk af i r.

SUPER KID SILK, FV 99

SUPER KID SILK, FV 25

SUPER KID SILK, FV 05


