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Freja, 100% akryl 
Størrelse:         XS   (S)    M   ( L)    XL
Garnforbrug:   9   (10)  11  (12)  13  ngl fv 01 & 04

Garnalternativ: Ulrika, Soft Lama, Kilimanjaro, Blue  Ocean Alpacka



Bluse
FREJA, 100% akryl
2612

Størrelse: XS  (S) M  (L) XL 
Færdige mål, 
Brystvidde: 88  (93) 98  (103) 108 cm
Hel længde: 56  (58) 60  (62) 64 cm
Garnforbrug: 8  (9) 10  (11) 12 ngl fv 1 (sort 01)
  1  (1) 1  (1) 1 ngl fv 2 (hvid 04)

Garnalternativ: Freja Multi, Freja Denim, Ulrika, Soft Lama, Kilimanjaro, Blue Ocean Cotton. 
  Garnforbruget kan ændre sig ved brug af andet garn.

Pinde: Svarta Fåret 4 mm
Rundpind: Svarta Fåret 4 mm, 60 cm

Strikkefasthed: 20 m i glatstrikning på p 4 = 10 cm. ca 22 m i ribstrik på p 4 = 10 cm. OBS! Vær omhyggelig 
med strikkefastheden. Skift om nødvendigt pindestørrelse for at få den rigtige strikkefasthed, ellers får arbejdet 
ikke de rette mål og garnforbruget kan ændre sig.

Kantmaske (kantm): Den yderste m i hver side strikkes ret på alle pinde.

BLUSE
Ryg: Slå 89 (94) 99 (104) 109 m op med fv 1 på p 4 og strik rib således: 1 kantm, X 2 r, 3 vr, gentag fra X 
og slut med 2 r, 1 kantm, 1. p = retsiden. Strik ret over ret og vrang over vrang i ca 5 cm, sidste p strikkes fra 
vrangs. Strik derefter resten af arb i glatstrik. Når arb måler 38 (39) 40 (41) 42 cm lukkes 5 m af i hver side til 
ærmegab. Luk yderligere 2 m af i hver side = 75 (80) 85 (90) 95 m. Strik lige op til arb måler 55 (57) 59 (61) 
63 cm. Luk de midterste 29 (30) 31 (32) 33 m af til nakke og strik hver side for sig. Luk yderligere 3 m af mod 
nakken = 20 (22) 24 (26) 28 m tilbage til skulder, som lukkes af når arb måler 56 (58) 60 (62) 64 cm. Strik den 
anden side på samme måde, men spejlvendt.

Forstykke: Slå op og strik som ryggen. Når arb måler 22 (23) 24 (25) 26 cm strikkes bogstaver ind over de 
midterste 36 masker, se billede og diagram. Lav små nøgler af fv 2, et til hvert bogstav. Sno trådene om hinan-
den ved farveskift i bogstaverne. Når arb måler 38 (39) 40 (41) 42 cm lukkes 5 m af i hver side til ærmegab. 
Luk yderligere 2 m af i hver side = 75 (80) 85 (90) 95 m. Strik lige op til arb måler 48 (50) 52 (54) 56 cm. Luk 
de midterste 15 (16) 17 (18) 19 m af til halsudskæring og strik hver side for sig. Luk yderligere af mod halsen 
på hver anden p for 4-3-2-1 m = 20 (22) 24 (26) 28 m tilbage til skulder, 56 (58) 60 (62) 64 cm. Strik den anden 
side på samme måde, men spejlvendt.

Ærmer: Slå 49 (49) 54 (54) 54 m op med fv 1 på p 4 og strik rib således: 1 kantm, X 2 r, 3 vr, gentag fra X og 
slut med 2 r, 1 kantm, 1. p = retsiden. Strik hele ærmet i rib.
OBS! Tag 1 m ud i hver side indenfor kantm ved at løfte lænken mellem 2 m op på venstre pind og strikke den 
drejet ret. Fortsæt med at tage ud på denne måde med ca 2½ cm mellemrum til der er 79 (83) 86 (90) 94 m på 
pinden. Lav om nødvendigt udtagningerne oftere mod slutningen. Når arb måler 44 (45) 45 (46) 46 cm, eller 
ønsket længde, lukkes 5 m af i hver side til ærmegab. Luk yderligere 2 m af i hver side på hver anden p 6 (7) 
7 (8) 8 gange. Luk til slut 3 m af i hver side 2 gange = 33 (33) 36 (36) 40 m tilbage, som lukkes af, ikke for 
stramt. Strik et ærme mere.

MONTERING
Sy skuldersømmene. Sy ærmerne i. Sy ærme- og sidesømme. Brug kantm til sømrum. 
Krave: Saml 125 (130) 130 (135) 135 m op fra retsiden langs halsudskæringen med p 4 og fv 1 og strik rundt i 
rib X 2 r, 3 vr X til kraven måler ca 12 cm. Luk løst af i rib. Copyright © Svarta Fåret
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TIPS OG RÅD. NÅR DU ER FÆRDIG:
- Gem en banderole til evt. reklamation
- Følg nøje vaskeanvisningerne på banderolen
- Vaskepose anbefales ved maskinvask
- Lad altid arbejdet liggetørre
- Håndstrikkede ting bør opbevares liggende
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