STRIK SEJ BØRNEMODE
Stjerner er topaktuelle, og
piger i alle aldre vil med
garanti elske den
topseje
bluse. Stjernerne broderes på
med maskesting, så selve
strikningen går nemt. Blusen
er her strikket i en uld/nylon
kvalitet, men du kan også
vælge ren bomuld eller
uld/bomuld. Strikkeopskriften
er i 6 størrelser fra 2 til 12 år.
DESIGN
OG
FOTO:
SANDNES GARN, tlf. 4976
3969, www.sandnesgarn.no
1001 nat
Bluse med stjerner
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Arbejdets mål:
Overvidde: (62) 64 (68) 72 (78)
82 cm
Hel længde: (40) 44 (48) 52 (54)
56 cm
Ærmelængde: (25) 27 (31) 34
(36) 40 cm, eller ønsket længde.
Garn:
SISU (80 % uld, 20 % nylon, 50
gram = ca. 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, MANDARIN
PETIT, MINI DUETT
NB! Vælger du et andet
garnalternativ,
tjek
løbelængde
Garnmængde:
Lys gråmeleret 1032: (150) 200
(200) (250) 300 (350) gram
Sort 1099: 50 gram alle str
Orange 3308: 50 gram alle str
Vejledende pinde:
Rundp og strømpep nr 3
Strikkefasthed:
27 m glatstrik på p nr 3 = 10 cm
1 rille frem og tilbage: 2 p r

1 rille rundt: 1 omg vr, 1 omg r

Rillekant bagstykke:
Slå (84) 86 (92) 97 (105) 110 m
op med lys gråmeleret på rundp
nr 3, og strik r frem og tilbage til
i alt 7 riller.
Sidste p fra vr-siden.
Læg arb til side.

hver 2.p for 2,2,2,1 m = (26) 26
(28) 29 (31) 33 skulderm.
Strik til arb måler (40) 44 (48)
52 (54) 56 cm.
Sæt de resterende (26) 26 (28)
29 (31) 33 m på en hjælp til
skulder.
Strik den anden side på samme
måde, men spejlvendt.

Rillekant forstykke:
Slå op, og strik som rillekant
bagstykke.
For- og bagstykke:
Sæt delene ind på rundp nr 3 =
(168) 172 (184) 194 (210) 220
m. Strik glatstrik rundt til arb
måler (28) 31 (34) 37 (38) 39
cm.
Luk 1 m af i hver side til
ærmegab, og strik hver del for
sig.
Bagstykke:
= (83) 85 (91) 96 (104) 109 m.
Strik glatstrik frem og tilbage til
arb måler (38) 42 (46) 50 (52)
54 cm. Sæt de midterste (27)
29 (31) 34 (38) 39 m på en
hjælpep til nakke, og strik hver
side færdig hver for sig.
Luk af for yderligere 1 m 2
gange mod nakken på hver 2.
p.
Strik til arb måler (40) 44 (48)
52 (54) 56 cm.
Sæt de resterende (26) 26 (28)
29 (31) 33 m på en hjælpep til
skulder.
Strik den anden side på samme
måde, men spejlvendt.
Forstykke:
= (83) 85 (91) 96 (104) 109 m.
Strik som bagstykke til arb
måler (35) 39 (43) 46 (48) 49
cm.
Sæt de midterste (17) 19 (21)
24 (28) 29 m på en hjælp til
hals, og strik hver side færdig
hver for sig.
Strik frem og tilbage, og luk
yderligere af mod halsen på

Maskesting:
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Ærmer: Slå (50) 52 (54) 56
(58) 58 m op med lys
gråmeleret på strømpep nr 3,
og strik (5) 5 (6) 6 (7) 7 riller
rundt.
Strik glatstrik, første m =
mærkem, der strikkes vr hele
tiden.
Når der er strikket 1 cm
glatstrik, tages 1 m ud på hver
side af mærkem. Gentag
udtagningerne på hver 2. cm, til
der i alt er (66) 70 (76) 82 (86)
92 m.
Strik til arb måler (25) 27 (31)
34 (36) 40 cm, eller ønsket
længde.
Luk af.
Strik et ærme til på samme
måde.
Montering:
Strik
eller
sy
skuldrene
sammen.
Sy ærmerne i.
Halskant: Strik 1 m op i hver
m/p, men spring hver 4. m/p
over rundt i halsen (m på
hjælpep iberegnet) med lys
gråmeleret på en lille rundp nr
3. Strik 1 omg vr, samtidig med
at m-antallet reguleres til (82)
86 (90) 94 (98) 102 m. Strik i alt
4 riller rundt.
Luk løst af.
Broder
stjerner
på
med
maskesting.
Broder diagram A, 5 små sorte
- og 1 orange stjerne, se foto.
Broder diagram B, 1 stor sort
stjerne, se foto.
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