Margarite

- en lækker, lang bluse

Design: Sys Fredens
Rummelig bluse eller kort kjole i omvendt
A-facon, der kan bruges over et par bukser
eller leggings. Der er en bred ribkant
forneden og vidde opad, der ender i en
glatstrikket rullekrave, og tilsatte ærmer.
- Der er også plads til maven, hvis du er gravid.
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Materialer
400 (450) 500 (550) g Indiecita fra Filcolana i farve
402 (mørkegrå)
Rundpind 3,5 mm: 80 cm til blusen og 40 cm til krave
Strømpepinde 3,5 mm til ærmer
Maskeholdere og hjælpepinde
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105112) cm
Overvidde: 136 (144) 152 (160) cm
Vidde forneden: 92 (96) 100 (106) cm
Ærmelængde: 36 (36) 36 (35) cm
Vingefang: 140 (144) 148 (150) cm
Hel længde: 74 (77) 80 (83) cm
Strikkefasthed
25 m og 30 p i glatstrik på p 3,5 mm = 10 x 10 cm
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Særlige forkortelser
1 udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på
pinden, og strik den drejet ret.
2 r sm (indtagning): Strik 2 masker ret sammen.
o-indt (overtrækningsindtagning): 1 ret løs af, 1 ret,
træk den løse m over.
Arbejdsgang
Blusen strikkes rundt i ét stykke op til ærmegabene
og deles derefter til forstykke og ryg. Kraven strikkes
på rundp 40 cm eller med magic loop på rundp 80
cm. Ærmerne strikkes på strømpep eller med magic
loop på rundp 80 cm.
Krop
Slå 228 (240) 252 (264) m op på rundp 80 cm, og
strik rundt. Strik rib, 1 r, 1 vr, til arb måler 17 (17) 17
(17) cm.
Sæt et mærke ved omgs begyndelse og efter 114
(120) 126 (132) m til markering af siderne.
Fortsæt i glatstrikning, idet der tages ud på hver 4.
omg således:
*Strik til 1 m før mærket, 1 udt, 2 r, 1 udt*, gentag
fra * til * 1 gang mere = 4 m ud = 232 (244) 256
(268) m.
Tag ud, til der er 340 (360) 380 (400) m. Strik lige op
til arb måler 58 (60) 62 (64) cm.
Del nu arb = 170 (180) 190 (200) m til hhv forstykke
og ryg. Fortsæt over ryggen og lad forstykkets m
hvile på en maskeholder.

Side 2
Rullekrave
Sæt nyt garn til, og strik fra retsiden med rundp 40
cm 112 (116) 120 (124) m op i halsudskæringen.
Strik rundt, til kraven måler ca. 22 cm. Luk løst af.
Ærmer
Slå 48 (50) 54 (58) m op på strømpep, og strik rundt.
Strik rib: 1 r, 1 vr, til arb måler 8 (8) 8 (8) cm.
Sæt et mærke ved omgs begyndelse.
Fortsæt i glatstrikning, idet der tages ud på den første
omg således:
Strik til 1 m før mærket, 1 udt, 2 r, 1 udt = 2 udt =
50 (52) 56 (60) m.
Tag ud på denne måde på hver 4. omg, til der er 80
(86) 90 (96) m. Strik lige op, til arb måler 36 (36) 36
(35) cm. Luk alle m af.
Montering
Sy ærmerne i.
Vask blusen i lunkent vand med et flydende uldvaskemiddel. Pres vandet ud i et håndklæde eller centrifuger let, og lad den tørre liggende.

Ryg
Strik frem og tilbage i glatstrikning over ryggens m,
til ærmegabet måler 16 (17) 18 (19) cm, og hele arb
måler 74 (77) 80 (83) cm. Sæt alle m på en maskeholder. Sæt et mærke 59 (63) 68 (72) m inde i hver
side = skuldermasker.
Forstykke
Strik som til ryggen, til ærmegabet måler 9 (10) 10
(11) cm. Slut med en vrang-p.
Halsudskæring: Strik over de første 67 (71) 77 (81)
m, og lad de resterende m hvile. Tag ind på ret-p i
halssiden således: Strik til der er 3 m tilbage, 2 r sm,
1 r. Tag ind, til der er 59 (63) 68 (72) m tilbage. Strik
lige op, til arb måler 74 (77) 80 (83) cm. Lad disse m
hvile på en maskeholder til skulder.
Sæt forstykkets midterste 36 (38) 36 (38) m på en
maskeholder.
Sæt nyt garn til fra r-siden, og strik p ud.
Tag ind på ret-p i halssiden således: Strik 1 r, o-indt,
strik p ud. Tag ind til der er 59 (63) 68 (72) m tilbage. Strik lige op, til arb måler 74 (77) 80 (83) cm.
Lad disse m hvile på en maskeholder til skulder.
Strik skuldrenes m sammen således: Sæt m fra den
ene skulder på hver sin p. Læg ryg og forstykke sammen, ret mod ret, og strik m sammen to og to, en fra
hver p, og luk samtidig af. Strik den anden skulder
sammen på samme måde.
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