Grønt dukkesæt

Sværhedsgrad * *
Materialer:
2 ngl bomuldsgarn no. 8,
Strikkepinde no. 3 mm
3 knapper
Strikkefasthed:
14 m x 19 p glat = 5 x 5 cm
Bukser:
Slå 50 m op og strik 3 p rib 1/1.
Fortsæt med en hulrække, 1 r, *slo, 2 r sm*, 1 r. Hækl endnu 3 rk rib.
Der fortsættes nu i glat. Strik højere bagtil således:
Stik 5 r, vend, slo tag første m løs af, 4 vr, vend.
På næste og følgende pinde strikkes omslaget sammen med næste m.
Strik 10 r, vend, slo, tag første m løs af, 9 vr, vend.
Strik 15 r, vend, slo, tag første m løs af, 14 vr, vend.
Strik 20, vend, slo, tag første m løs af, 19 vr.
Fortsæt nu over alle m. Når den korte side (for), måler 8 cm, tages 1 m ud i begge sider på hver 2 p,
3 gange. Derefter tages 2 m ud i begge sider 2 gange = 64 m.
Strik 2 p glat.
Tag derefter 1 m ind i begge sider på hver 2 p, 7 gange = 50 m.Fortsæt lige op til arb måler 9 cm fra
skridt.
Tag 10 m ind jævnt fordelt på næste p samtidig med, at der strikkes i rib 1/1, 2 cm.
Strik et stykke til, blot modsat.
Montering:
Sy buksesømme sammen, derefter skridtet. Sno et bånd og sæt i hulrækken.

Bluse:
Mønster:
1-4: Glat (= 1 p r, 1 p vr)
5: 1 r, *sl o, 2 r sm*.
6-10: Glat
Fortsæt med omg 5-10.
Slå 117 m op og strik 10 p r.
Fortsæt i mønster, MEN 6 m i hver side strikkes ret på alle p.
Når arb måler 7,5 cm deles arb. 30 m (højre forstykke), 56 m (bagstykke), 30 m (venstre
bagstykke).
Forstykke:
Strik over de første 30 m (højre forstykke). Luk 4 m til ærmegab, derefter 2x1 m. Strik lige op til
ærmegabet måler 5 cm. Luk til hals for 5, 3, 2 m. Strik 6 p. Sæt maskerne på en tråd eller
sikkerhedsnål. Strik det andet forstykke på samme måden, blot modsat OG der laves 3 knaphuller
med ca 2½ cm afstand, over 3 m.
Bagstykke:
Der lukkes 4 m i hver side til ærmegab, derefter 2x1 m. Fortsæt lige op til ryggen måler det samme
som forstykket.
Ærmer:
Slå 30 m op og strik 8 p ret. Fortsæt i glat og tag 1 m ud i begge sider på hver 10 p 4 gange = 38 m.
Fortsæt i glat til ærmet måler 10 cm. Tag derefter ind til ærmegab i begge sider for 2 m, derefter for
1 m til der er 14 m tilbage. Luk af.
Montering:
Strik skuldrene sammen, samtidig med at de lukkes af. Sy ærmerne sammen og sy dem på blusen.
Tag masker op til halsen og fortsæt over de resterende masker. Strik 3 p rib, luk af. Sæt knapper i så
de passer over for knaphuller.
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