Børnebluse

Str. Ca. 3 år
Materialer:
Strikkepinde 3½-4 mm, 6 ngl. Capri (løbelængde 133 m pr. 50 g).
Mønsteret:
Knopper kan undlades i ærmer.
X = Vrang på ret siden, vrang på vrang siden.
 = Vrang på ret siden, ret på vrang siden.
* = knopper, Strik 5 r. i 1 m. ved at tage den skiftevis forfra og bagfra, vend, strik 5 vr, vend, 5 r. Derefter
med venstre p, trækkes efter hinanden de første m. over den 5. 5, idet der begyndes med den nærmest
liggende. Skal knopperne være større strikke der 4 p glat over de 5 m.
Ryg:
Slå 78 m op og strik 5 cm rib 2/2. På sidste p tages 11 m ud = 89 m.
Fortsæt i mønster 1, med en kantmaske i begge sider. Fra midten, strikkes mønsteret spejlvendt.
Når arb måler 41 cm lukkes til hals for de midterste 19 m. Herefter strikkes hver side for sig.
Der lukke mod halsen for yderligere 1x3, 1x2, og 2x1 m.
Strik 2 pinde. Luk af. Den anden side strikkes på samme måde, men modsat.
Forstykke:
Strikkes som bagstykket til arb måler 40 cm. Herefter strikkes hver side for sig. Der lukke mod halsen for
yderligere 1x4, 1x3, 1x2 og 2x1 m. Den anden side strikkes på samme måde, men modsat.
Ærmer:
Slå 40 m op og strik 4 cm rib 2/2. Eller 8 cm rib 2/2 hvis
der skal være ombuk. På sidste p tages 17 m ud = 57 m. Strik derefter mønster, de yderste masker strikkes
i glat. Samtidig tages ud i begge sider på hver 5 p. Når der er 85 m og arb måler 29/33 cm. Lukkes af.

Hals:
Skulder sømmene syes sammen og der tages 86 m op rundt i halsen. Strik rib 1/1. Lille hals med ombuk =
6 cm. Mellem hals ( som billede) = 8 cm. Rullekrave = 12 cm.
Montering:
Sy ærmerne på. Sy ærmer og sidesømme sammen. Hæft ender.
Hals med ombuk:
Buk kanten ind på vrangsiden af arb og hæft den til opslagnings kanten. Stingene skal ligge nogenlunde
tætte for at halsen kan udvides.

Mønster 1

Mønster ærmer:
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