DAGLIGDAG
Karlas Bluse

Størrelser: 0-3 mdr. (3-6mdr.) 6-12mdr. (1-2 år) 3-4 år (5-6 år) 7-8 år
Overvidde: 44 (50) 54 (60) 63 (68) 73 cm
Længde midt foran: 24 (28) 32 (38) 42 (46) 50 cm.
Ærmelængde: 12 (15) 18 (23) 26 (29) 32 cm.
Strikkefasthed: 26 masker = 10 cm i glat strik pind 3 mm. Husk at lav en strikkeprøve for at finde den
pindestørrelse, der giver den rigtige strikkefasthed.
Vejledende pinde: Rundpind 2,5 mm (40 cm) og 3 mm (60 cm). Hvis der ikke ønskes at laves Magic Loop
teknik skal der anvendes strømpepinde til bærestykke og ærmer (2,5 mm) og ærmerne (3 mm)

OPSKRIFT
Karlas Bluse er en enkel bluse med et rundt bærestykket i rib, hvilket gør at blusen har en ideel pasform til
børn, da den let kan komme over hovedet på de små. Karlas Bluse strikkes oppefra og ned, så det anbefales at
prøve blusen undervejs, så du opnår den rette længde på ærmer og krop til netop dit barn.

UDTAGNINGER
Udtagningen foretages i r-partiet. Udtagningerne foretages på henholdsvis første og sidste m i r-partiet.
- Første omgang med udtagning: Tag 1 m ud i hver r-parti ved at strikke 2 m i første r-m.
- Anden omgang med udtagning: Tag 1 m ud i hver r-parti ved at strikke 2 m i sidste r-m.

BÆRESTYKKE
Slå 108 (108) 120 (120) 120 (120) 120 m op på rundpind 2,5 mm (40cm). Strik 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 cm rundt i rib
(3 r, 3 vr). Nu starter udtagningerne, se afsnit omkring udtagninger. Gentag udtagningen på hver 7 (8) 8 (9) 9
(7) 6 omg. totalt 5 (5) 5 (6) 7 (8) 9 gange = 198 (200) 220 (240) 260 (280) 300 m. Strik indtil bærestykket
måler 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 cm fra opslagskanten.

KROP
Fordel arbejdet således: 44 (40) 44 (48) 52 (56) 60 m ærme, 55 (60) 66 (72) 78 (84) 90 m forstykke, 44 (40) 44
(48) 52 (56) 60 m ærme, 55 (60) 66 (72) 78 (84) 90 m bagstykke.
Lad ærmerne hvile, mens kroppen strikkes færdig. Omg. startes nu ved højre ærmegab.
På første omgang skiftes til rundpind 3 mm (60 cm) og der slås 2 (6) 4 (4) 4 (4) 6 m op under hver ærmegab =
114 (132) 140 (152) 164 (176) 192 m. Strik rundt i glatstrik til arbejdet måler 22 (26) 30 (35) 39 (43) 47 cm fra
opslagskanten. Der strikkes nu en omgang hvor der tages 0 (0) 2 (2) 2 (2) 0 m ind jævnt fordelt = 114 (132)
138 (150) 162 (174) 192 m. Der skiftes nu til rundpind 2,5 mm og der strikkes 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 cm rib (3r,
3,vr). Luk af i rib.

ÆRMER
Ærmerne strikkes på strømpepinde 3 mm eller rundpind 3 mm med Magic Loop teknik.
Saml 2 (6) 4 (4) 4 (4) 6 m op i de 2 (6) 4 (4) 4 (4) 6 m, du slog op til ærmegab i kroppen = 46 (46) 48 (52) 56
(60) 66 m, og lad omg. begynde midt mellem disse.
Strik rundt i glatstrik til ærmet måler 10 (13) 16 (20) 23 (26) 29 cm, samtidig med at der tages 2 m ind på hver
8 (6) 7 (10) 8 (8) 9 omg. ved at strikke 2 r sm efter første m på omg. og 2 dr r sm inden sidste m på omg. i alt
5 (5) 3 (5) 4 (6) 6 gange = 36 (36) 42 (42) 48 (48) 54 m. Skift til strømpepinde 2,5 mm eller rundpind 2,5 mm
med Magic Loop teknik og strik 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 cm rib (3 r, 3 vr). Luk af i rib.

MONTERING
Hæft alle løse ender.

