Lotus

- en skøn kortærmet bluse

Design: Hanne Rimmen
En kortærmet bluse med en karakteristisk
nordisk bort på bærestykket. Det smukke
blomsterparti er inspireret af den hvide lotusblomst, der symboliserer renhed i sind og
sjæl.
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Materialer
Bundfarve: 250 (250) 300 (350) g Pernilla fra Filcolana i farve 819 (Raindrop melange)
Mønsterfarve: 50 g (alle str.) Pernilla fra Filcolana i
farve 101 (Natural White)
Rundpind 3 mm, 40 cm
Rundpind 3 mm og 3,5 mm, 80/100 cm
Strømpepinde 3 mm og 3,5 mm
Maskemarkører eller tråd i kontrastfarve
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-86 (86-94) 94-102 (102110) cm
Overvidde: 88 (96) 104 (112) cm
Ærmelængde: 6 (8) 10 (10) cm
Hel længde: 52 (56) 60 (63) cm
Længde til ærmegab: 28 (30) 32 (34) cm
Strikkefasthed
24 m og 34 p i glatstrik og mønster på p 3,5 mm =
10 x 10 cm
Særlige forkortelser
Dr r (drejet ret): Strik masken ret gennem bagerste
maskeløkke.
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pinden, og strik den drejet ret.
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Særlige teknikker
Vendemasker (German Short Rows): Strik til det sted
hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. maske vrang løst af med garnet foran masken (mod dig
selv). Før garnet over højre pind og ned bag arbejdet
(eller væk fra dig selv) og træk i garnet så der opstår
”en dobbeltmaske”. Strik videre. På næste pind strikkes den dobbelte maske som én maske, henholdsvis i
ret eller vrang som arbejdet viser.
Arbejdsgang
Blusen strikkes oppefra og ned. Der laves venderækker i nakken. Bærestykket strikkes i mønster efter
diagram og deles efterfølgende til krop og ærmer.
Maskerne til ærmerne sættes på en tråd og hviler
mens kroppen strikkes til den passende længde og
lukkes af. Derefter strikke ærmerne og afsluttes med
ribkant.
Læs inden du begynder
Opskriften har vendepinde i nakken for en bedre pasform. Blusen kan forlænges til den ønskede længde
og afsluttes med ribkant.
Bærestykke
Slå 130 (130) 140 (140) m op til halskant på p 3 mm
i bundfarve. Saml arbejdet til en omg og sæt en markør for omg’s begyndelse (midt bag).
Strik 1 omg r og derefter 10 (10) 12 (12) omg drejet
rib: *1 dr r, 1 vr*, gentag fra * til * omg rundt.
Skift til p 3,5 mm.
Strik nu vendepinde for at forhøje nakken således:
1. vendep (retsiden): Strik 8 r, vend (se teknik i starten af opskriften).
2. vendep (vrangsiden): Strik 16 vr, vend.
3. vendep: Strik r til 10 m efter sidste vending fra
retsiden, vend.
4. vendep: Strik vr til 10 m efter sidste vending fra
vrangsiden, vend.
Strik 3. og 4. vendp yderligere 2 (3) 3 (3) gange.
Sidste vendep: Strik r til markør for omg’s begyndelse.
Tag 0 (10) 10 (20) m ud, jævnt fordelt på næste omg
= 130 (140) 150 (160) m på p.
Strik alle p af diagrammet. Bryd mønsterfarven.
Der er nu 312 (336) 360 (384) m på pinden.
Strik rundt i glatstrik i bundfarven til bærestykket
måler 24 (26) 28 (29) cm midt bag.
Del m til krop og ærmer på næste omg således: Strik
47 (51) 55 (60) r (halv ryg), sæt de næste 62 (66)
70 (72) m på en maskeholder (ærme), slå 12 (12)
12 (14) nye m op i forlængelse af m på p, strik 94
(102) 110 (120) r (forstykke), sæt de næste 62 (66)
70 (72) m på en maskeholder (ærme), slå 12 (12) 12
(14) nye m op i forlængelse af m på p, strik 47 (51)
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Side 2
Diagram
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

bundfarve
mønsterfarve
udt
masken eksisterer ikke, spring feltet over

Filcolana

Lotus

Side 3

55 (60) r (halv ryg).
Krop
Strik rundt i glatstrik over kroppens 212 (228) 244
(268) m. Fjern markøren for omg’s begyndelse midt
bag og sæt i stedet to markører midt i de ny-opslåede
m under hvert ærme. Omg’s begyndelse er ved markøren under venstre ærme.
Strik til arbejdet måler ca. 24 (26) 28 (29) cm, eller
den ønskede længde inden rib.
Skift til rundp 3 mm og strik 14 (14) 14 (16) omg
drejet rib (1 dr r, 1 vr).
Luk af i rib.
Ærmer
Sæt ærmets 62 (66) 70 (72) m på strømpep 3,5 mm
(eller brug en lang rundpind og Magic Loop-teknikken). Strik 12 (12) 12 (14) m op i de opslåede m
under ærmet. Der er nu 74 (78) 82 (86) m på pinden.
Sæt en markør midt i de opstrikkede m under ærmet
for omg’s begyndelse.
Strik 8 (12) 14 (16) omg glatstrik.
Slut af med 10 (10) 10 (12) omg drejet rib (1 dr r, 1
vr).
Luk af i rib.
Bemærk: Ønsker du at ændre ærmelængden, skal
længden reguleres inden du strikker ribkanten.
Strik det andet ærme magen til.
Montering
Hæft alle ender. Vask blusen efter vaskeanvisningen
på garnet og lad blusen tørre liggende fladt.
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