Abelone

- en lille bluse strikket i grønlandsk uld

Opskrift: Katrine Wohllebe
Vest eller lille bluse? Ja det kommer vist an på
øjnene der ser. Lun er den i hvert fald.
Vesten er strikket hovedsageligt i
glatstrikning, med dekorative snoninger på
ribkanterne og i halsudskæringen. Den sidder
tæt og er taljeret med ind- og udtagninger i
siden.
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Materialer:
300 (300) 300 (400) g Genuine Greenland Wool fra
Filcolana.
Pinde 4½ mm;
rundpind 4½ mm, 40 cm til halsudskæring;
hjælpepind til snoninger
Størrelser:
S (M) L (XL)
Færdige mål:
Overvidde: 87 (94) 100 (107) cm
Hel længde: 49 (52) 54 (56) cm
Strikkefasthed:
18 m og 23 p i glatstrikning på p 4½ = 10 x 10 cm.
Kantmasker:
Strik den første og den sidste m ret på alle p.
Forkortelser:
Udtagning (udt): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden og strik den drejet ret.
Overtrukket-indtagning (o-indt): 1 r løs af, 1 r, træk
den løse m over den strikkede.
Snoning (sno4): Sæt 2 m på hjælpep foran arb, 2 r,
strik m på hjælpep r.
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Ryg:
Slå 94 (101) 108 (115) m op på p 4½.
1. p (vrangsiden): *3 r, 4 vr, gentag fra * pinden
hen, slut med 3 r.
2. p: *3 vr, 4 r, gentag fra * pinden hen, slut med 3
vr.
3. p: Som 1. p.
4. p: *3 vr, sno4, gentag fra * pinden hen, slut med
3 vr.
Gentag 1.-4. p yderligere 1 gang.
9. p (vrangsiden): *1 r, 2 r sm, 4 vr, gentag fra * til
de sidste 3 m, slut med 2 r sm, 1 r = 80 (86) 92
(98) m.
Fortsæt i glatstrikning. Tag på 5. p efter ribben (=
retsiden) 1 m ind i hver side således: 3 r, 2 r sm, ret
til de sidste 5 m, o-indt, 3 r. Gentag indtagningerne
på hver 4. p yderligere 4 (4) 5 (5) gange = 70 (76)
80 (86) m.
Strik 5 p lige op og tag på næste p (= retsiden) 1 m
ud i hver side således: 3 r, udt, ret til de sidste 3 m,
udt, 3 r. Gentag udtagningerne på hver 6. p
yderligere 4 (4) 5 (5) gange = 80 (86) 92 (98) m.
Fortsæt lige op til arb måler 30 (32) 34 (35) cm. Luk
nu af til ærmegab i hver side på hver 2. p således:
5, 2, 1, 1 (6, 2, 1, 1) 6, 2, 1, 1 (6, 3, 1, 1, 1) m =
62 (66) 72 (74) m.
Strik lige op til arb måler 44 (47) 50 (51) cm. Luk
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de midterste 16 (18) 20 (22) m af til halsudskæring
og strik hver side færdig for sig. Luk i halssiden på
hver 2. p yderligere 3, 3 (4, 3) 4, 4 (4, 4) m af.
Strik til arb måler 49 (52) 54 (56) cm og luk de
resterende 17 (17) 18 (18) m af til skulder.
Strik den anden side færdig magen til, blot
spejlvendt.
Forstykke:
Strik som ryggen til arb måler 33 (34) 35 (36) cm.
Fortsæt evt. indtagninger til ærmegab og luk
samtidig de midterste 12 (12) 14 (16) m af til
halsudskæring og strik hver side færdig for sig.
Fortsæt evt. indtagninger til ærmegab og luk
samtidig i halssiden på hver 2. p yderligere 3, 2, 1,
1, 1 (3, 2, 2, 1, 1, 1) 4, 3, 2, 1, 1 (4, 3, 2, 1, 1) m af.
Strik til arb måler som ryggen til skulder og luk de
resterende 17 (17) 18 (18) m af.
Strik den anden side færdig magen til, blot
spejlvendt.
Ærmer:
Slå 73 (80) 87 (94) m op på p 4½ og strik
snoningsrib som på ryggen. Tag også ind på 9. p som
på ryggen = 62 (68) 74 (80) m. Fortsæt i
glatstrikning og begynd med det samme at lukke af til
ærmekuppel i hver side på hver 2. p således: 5, 3, 3,
3, 3, 3, 3 (6, 3, 3, 3, 3, 3, 3) 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 (7,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3) m. Luk de resterende 16 (20) 20
(24) m af.
Strik det andet ærme magen til.
Montering:
Sy skuldersømmene. Sy ærme- og sidesømmene. Sy
ærmerne i.
Halskant:
Begynd ved venstre skuldersøm og strik med rundp
ca. 70 (75) 80 (85) m op langs halskanten på
forstykket og ca. 28 (30) 32 (34) m langs halskanten
på ryggen (maskeantallet skal være deleligt med 7).
Strik snoningsrib rundt i omg således:
1.-3. omg: *3 vr, 4 r, gentag fra * omg rundt.
4. omg: *3 vr, sno4, gentag fra * omg rundt.
Gentag 1.-4. omg yderligere 1 gang.
9. omg: som 1. omg.
10. omg: Strik som følger, og luk samtidig maskerne
af efterhånden: *3 vr, 1 r, 2 r sm, 1 r, gentag fra *
omg rundt.
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