Emilie - en lille bluse med hulmønster-rib i taljen
Design: Katrine Wohllebe
En lille bluse strikket i tynd lammeuld. Blusen
er meget elastisk, sidder tæt og fremhæver
taljen.
Blusen har "ret-rib" forneden på krop og
ærmer samt i halsen, mens der i taljen er en
bred, "rigtig" rib med indarbejdede huller i et
rombemønster. Ærmer og hals er endvidere
kantet med hæklede musetakker.
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Materialer
200 (200) 200 (200) g New Zealand Lammeuld fra
Filcolana. (Farve 125)
Rundpind 3 og 3½ mm, 60-80 cm
Hæklenål 2½ mm
Størrelser
S (M) L (XL)
Passer til brystvidde
82-88 (88-94) 94-102 (102-108) cm
Mål
Overvidde: 73 (79) 86 (93) cm
Hel længde: 51 (53) 55 (57) cm
Strikkefasthed
27 m og 39 p i glatstrikning på p 3½ = 10 x 10 cm.
28 m og 42 p i glatstrikning på p 3 = 10 x 10 cm.
Kantmasker (hvor der strikkes frem og tilbage):
Strik første og sidste m ret på alle p.
Ret-rib
1. omg: *2 r, 2 vr, gentag fra * omg rundt.
2. omg: Ret.
Gentag disse 2 omg.
Rib
Alle omg: *2 r, 2 vr, gentag fra * omg rundt.
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Særlige forkortelser
1 o-indt (= 1 overtræksindtagning): 1 r løs af, 1
r, træk den løse m over den strikkede.
1 udt (= 1 udtagning): Løft lænken mellem m op
på venstre p og strik den drejet ret.
Krop
Slå 204 (220) 240 (260) m op på p 3 og strik rundt i
ret-rib til arb måler ca. 2½ (2½) 3 (3½) cm. Skift til
p 3½ og fortsæt lige op i glatstrikning til arb måler 9
(9) 10 (11) cm. Skift tilbage til p 3 og fortsæt i
glatstrikning til arb måler 15 (16) 17 (18) cm. Strik
yderligere 1 omg glatstrikning, idet der tages 8 (12)
16 (20) m ind jævnt fordelt på omg til 196 (208) 224
(240) m.
Sæt et mærke ved omg's begyndelse og efter 98
(104) 112 (120) m til angivelse af blusens sider.
Marker desuden de midterste 66 m på både ryg og
forstykke til hulmønsteret.
Næste omg (begyndelsen på rib): 1 r, *2 vr, 2 r,
gentag fra * til omg sidste 3 m, slut med 2 vr, 1 r.
Gentag denne omg yderligere 1 gang.
Fortsæt lige op i rib samtidig med at der strikkes
hulmønster efter diagrammet over de midterste 66 m
på henholdsvis forstykke og ryg. Når hulmønsteret er
strikket færdig, afsluttes med 2 omg rib over alle m.
Skift til glatstrikning, idet der på første p tages 8 (12)
16 (20) m ud jævnt fordelt på omg til 204 (220) 240
(260) m. Strik lige op til arb måler 33 (34) 35 (36)
cm, slut 4 (5) 6 (7) m før omg begyndelse. Del nu
arbejdet i ryg og forstykke således: Luk de næste 8
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(10) 12 (14) m af, strik 94 (100) 108 (116) m, luk
de følgende 8 (10) 12 (14) m af, strik de resterende
94 (100) 108 (116) m. Strik ryg og forstykke færdig
hver for sig.
Ryg
Strik 1 p vrang (= vrangsiden) og tag derefter ind til
ærmegab således:
Næste p (retsiden): 3 r, 2 r sm, r til de sidste 5 m,
1 o-indt, 3 r.
Næste p: 1 r, 2 vr, 2 vr løs af med garnet foran arb,
sæt de 2 m drejet tilbage på venstre p og strik dem
vr sammen i bagerste maskelænke, vr til de sidste 5
m, 2 vr sm, 2 vr, 1 r.
Næste p: Som første indtagningspind.
Gentag disse indtagninger på hver 2. p (dvs. på
retsiden) yderligere 2 gange, derefter på hver 4. p 1
(1) 1 (2) gange = 82 (88) 96 (102) m.
Fortsæt lige op til arb måler 47 (49) 51 (53) cm. Luk
de midterste 26 (28) 30 (30) m af og strik hver side
færdig for sig.
Luk mod halsen på hver 2. p (4, 3, 2, 1, 1) 5, 3, 2,
1, 1 (5, 3, 2, 1, 1, 1) 5, 3, 2, 2, 1, 1 m af.
Samtidig, når arb måler 49½ (51½) 53½ (55½)
cm, lukkes af til skulder på hver 2. p i arb modsatte
side med 6, 6, 5 (6, 6, 6) 7, 7, 6 (8, 7, 7) m.

Side 2

(1. p = vrangsiden). Skift til glatstrikning samtidig
med at der tages ud på 1. p således:
Næste p (retsiden): 3 r, 1 udt, r til de sidste 3 m, 1
udt, 3 r.
Gentag udtagningerne på hver (6.) 8. (4.) 4. p
yderligere 2 (2) 5 (5) gange til i alt 80 (84) 94 (98)
m, og fortsæt derefter lige op til arb måler 8 (9) 9½
(10) cm. Luk nu 5 (6) 7 (8) m af i hver side og strik
ærmekuppel således:
Næste p (retsiden): 3 r, 2 r sm, r til de sidste 5 m,
1 o-indt, 3 r.
Næste p: 1 r, 2 vr, 2 vr løs af med garnet foran arb,
sæt disse 2 m drejet tilbage på venstre p og strik dem
vr sammen i bagerste maskelænke, vr til de sidste 5
m, 2 vr sm, 2 vr, 1 r.
Næste p: Som første indtagningspind
Gentag disse indtagninger på hver 2. p (dvs. på
retsiden) yderligere 4 (2) 3 (3) gange, derefter på
hver 4. p 9 (10) 11 (11) gange, så igen på hver 2. p 6
(6) 7 (8) gange og endelig på hver p 5 (5) 5 (5)
gange = 16 (20) 22 (22) m.
Luk de resterende 16 (20) 22 (22) m af.
Montering
Sy skuldersømmene. Sy side- og ærmesømmene. Sy
ærmerne i.
Halskant: Strik med p 3 ca. 104 (110) 114 (118) m
op langs halskanten foran og ca. 52 (54) 58 (58) m
op langs halskanten på ryggen = 156 (164) 172
(176) m (det samlede maskeantal skal være deleligt
med 4). Strik 2½ (2½) 3 (3) cm ret-rib og luk løst af.
Musetakker: Brug hæklenålen og fæst garnet til
ribkanten i halsen med en km ved den ene skulder.
Hækl 1 lm, 1 fm i næste m, *3 lm, 1 fm i den første
af disse lm, spring 2 m over (på ribkanten), 1 fm i
næste m, gentag fra * omg rundt og luk omg med en
km.
Hækl tilsvarende musetakker rundt om hver
ærmekant.

Forstykke
Strik ærmegab som på ryggen. Samtidig, når arb
måler 35 (37) 38 (39) cm, lukkes de midterste 16
(20) 22 (22) m af og hver side strikkes færdig for
sig.
Luk mod halsen på hver 2. p (5, 4, 2, 1, 1) 6, 4, 2,
1, 1 (5, 4, 3, 1, 1) 6, 4, 2, 1, 1, 1 m af. Luk derefter
på hver 4. p 1, 1, 1 (1, 1, 1) 1, 1, 1 (1, 1, 1) m af =
17 (18) 20 (22) m tilbage.
Fortsæt lige op, og luk af til skulder i samme højde
og på samme måde som på ryggen.
Ærmer
Slå 74 (78) 82 (86) m op på p 3 og strik frem og
tilbage i ret-rib til arb måler ca. 2½ (2½) 3 (3½) cm
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