Sommerbluse i fiskehalemønster

Meget enkel bluse strikket i bomuldsgarn nr. 8
Størrelse s/m
Garnforbrug: 220 g
Modellen er strikket i en merceriseret kvalitet, men andre typer er ligeså velegnede.
Der er brugt et gammeldags hulmønster som danner ”fiskehaler”, og hvis man ser bort fra
flæsekanten forneden, er den strikket som en gammeldags chemise.

Strikkefasthed p. nr. 3
23 masker / 32 pinde glatstrikning
=
10 × 10 cm

10 × 10 cm i mønsterstrik
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Fiskehalemønster:

Højre skulderstrop
Start
mønster her

6 kantmasker

Venstre skulderstrop
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Nederste kant (flæsekant):
Slå 796 m op og strik 1 p vrang.
2. p: (retsiden): luk hver anden maske af således: Strik 2 ret, træk 1. maske over, strik 2 ret , træk
den 1. af de to masker over osv. Pinden ud, så der er 398 m.
3. p: Strik vrang samtidig med at hver anden maske lukkes på samme måde som foregående pind.
Slut med 199 m.
Slå 6 m op til forreste kant (strikkes ret på alle pinde) og start mønster efter diagrammet.
Slut med omslag og slå 6 nye masker op til den anden forkant.
(Det kan være besværligt at slå de nye masker op efter omslag, men man kan gribe ned i den yderste
maske i flæsekanten)
Næste p. og alle p. på vrangsiden strikkes vrang.

Hvis du ikke vil strikke flæsekant slås 199 m + 12 til kanter = 211 m.

Efter 1. mønster strikkes
knaphul i den ene forkant, ved
at lukke 2 masker og slå 2 nye
masker over hullet på
efterfølgende p.
Hvis du lukker for 2 og 3. maske
fra ”blusesiden” vil knappen
komme til at sidde midt i kanten

Sy evt. sammen her

Strik derefter knaphul efter
hver 3. mønster

Fortsæt lige op til arbejdet måler 31 cm (12 mønstre) eller den ønskede længde.
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Nu strikkes ærmegab:

Strik retstrikning over 10
m på begge sider af
midtermasken = 21 masker.

Marker ”sidesømmene”

På hver anden p. strikkes
en maske mere med i
retstrikningen for at danne
den skrå kant.

Strik retstrikning over 21 m i begge sider
Efter 8 pinde lukkes for 21 masker til hvert ærmegab, og forstykkerne og ryggen strikkes hver for
sig.

Venstre forstykke:

14 m

Luk for 26 m

Strik hele tiden 4 masker ret i ærmegabs siden,
samtidig med der lukkes 1 maske af i begyndelsen af
pinden i ærmegabssiden i alt 5 gange.
Strik videre til arbejdet måler 37 cm (husk evt.
knaphul) – herefter strikkes retstrikning over alle
masker bortset fra de 6 ”mønstermasker” i
stroppen.
Efter 8 pinde lukkes for 26 masker i halsudskæringen.
Strik videre over de sidste 14 m til strop idet der
strikkes 4 masker i retstrikning i begge sider og
mønster over de 6 midterste.
Strik 13 cm eller den ønskede længde og luk af.
Strik højre forstykke tilsvarende.
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Strik ryggen:
Strik ret over 4 masker i ærmegabssiden, samtidig med der lukkes 1 maske i begyndelsen af pinden 5
gange i hver side.
Strik videre til ryggen måler 43 cm. Så strikkes ret over de midterste 49 masker – efter 8 pinde
lukkes for de midterste 41 masker og stropperne strikkes som på forstykket (7cm)

Montering.
Sy skuldersømmene sammen med maskesting. Sy evt. flæsekanten fast nederst i de forreste kanter.
Sy knapper i.
Vask blusen og læg den til fladt til tørre.
Evt. kan flæsekanten ”foldes på plads”, mens den er våd.

God strikke fornøjelse.
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