Version 2

'Skyskrapa' - enkel og farverig børnebluse
Skyskrapa (Skyskraber) er en let-strikket og smuk børnebluse, som strikkes oppefra og ned uden sømme. Vælg dine 5
favoritfarver i det bløde og dejlige garn Alpe, et ubehandlet uldgarn, som kan varme det legende barn.
GARNKVALITET Alpe (100% ren uld. Nøgle ca 50 g = 100 m.)
GARNALTERNATIV Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan ændre sig ved brug af andet garn)
STRIKKEFASTHED: Ca 19 m og 22 p = 10 x 10 cm i mønsterstrik på pind 4,5 mm
STØRRELSER 44-46 (50-56) 62-68 (74-80) 86-92 (98-104) 110-116 (122-128) 134-140 cl
BRYSTVIDDE Ca 38 (42) 46 (51) 54 (56) 58 (62) 68 cm
OVERVIDDE Ca 44 (48) 54 (61) 63 (65) 67 (71) 77 cm
BEVÆGELSESVIDDE Ca 6 (6,5) 8,5 (10) 10 (10) 10 (10) 10 cm
BLUSENS LÆNGDE Ca 23,5 (26,5) 29,5 (31) 34 (37) 40,5 (51,5) 54,5 cm
GARNFORBRUG
Fv A (Bundfarve): Ca 50(65)75(85)100(120)140(180)200 g (fv 36102, rød)
Fv B: Ca 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (fv 36115, cerise)
Fv C: Ca 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (fv 36116, hvid)
Fv D: Ca 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (fv 36104, mørklilla)
Fv E: Ca 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (fv 36109, gul)
RUNDPIND 4 og 4,5 mm (vælg længde efter størrelsen, se brystvidde)
STRØMPEPIND 4 og 4,5 mm til rib/bærestykke og ærmer (eller rundpind til Magic Loop)
TILBEHØR Fire strikkemarkører (gerne i forskellige farver) stoppenål til at hæfte ender med, saks.
FORKLARINGER
Tag 1 m ud v = Tag en maske ud så den vender mod venstre
Tag 1 m ud h = Tag en maske ud så den vender mod højre

Her finder du et blogindlæg med instruktioner, billeder og videoer.
HALSRIB
Slå 64 (68) 72 (76) 76 (76) 80 (80) 84 m op med fv A på strømpepind 4 mm eller lav Magic Loop (rundpind mindst 100 cm).
Sæt en markør (A) for at markere starten af omgangen.
Strik rundt i rib (2 r, 2 vr) i 2 (2) 2 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm.
Nu er halsribben strikket og der tages nu ud til ærmer og krop. Markør A, som viser starten af omg, er samtidig markøren for
bagerste venstre skulder.
Sæt på næste omg markører til raglanindtagninger således:
Strik 23 (24) 25 (26) 26 (26) 27 (27) 28r (dette bliver ryggen), sæt markør B, strik 9 (10) 11 (12) 12 (12) 13 (13) 14 r (højre ærme),
sæt markør C, strik 23 (24) 25 (26) 26 (26) 27 (27) 28 r, (forstykke) sæt markør D, strik 9 (10) 11 (12) 12 (12) 13 (13) 14 r
(venstre ærme).
BÆRESTYKKE
Omg 1 (udtagningsomgang): Flyt markør A, 1r, * tag 1 m ud v, strik frem til 1 m før markør B, tag 1 m ud h, 1 r. Flyt markør B, 1r,
tag 1 m ud v, strik frem til 1 m før markør C, tag 1 m ud h, 1 r, flyt markør C, 1 r, tag 1 m ud v, strik frem til markør D, tag 1 m ud h, 1r,
flyt markør D, 1r, tag 1 m ud v, strik frem til 1 m før markør A, tag 1 m ud h, 1r. = 8 masker taget ud på omg.
Omg 2: Strik alle m ret og flyt markørerne over fra venstre til højre pind efterhånden som du kommer til dem.
Gentag omgang 1 og 2 yderligere 8 (9) 11 (14) 15 (15) 16 (18) 20 gange.
På de tre mindste størrelser strikkes nu rundt uden udtagninger til bærestykket måler 10 (11) 12 cm, inkl. halsribben.
Du har nu 136 (148) 168 (196) 204 (204) 216 (232) 252 masker på pinden, hhv. 27 (30) 35 (42) 44 (44) 47 (51) 56 til hvert ærme og
hhv. 41 (44) 49 (56) 58 (58) 61 (65) 70 til forstykke og ryg.
LUK AF TIL ÆRMEGAB
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Strik frem til markør B, fjern markøren og sæt ærmemaskerne på en tråd og lad dem hvile. Fjern markør C.
Slå 1 (1) 1 (1) 1 (2) 1 (1) 2 nye masker op på højre pind. Sæt en ny markør, denne er nu omgangens start. Slå yderligere 0 (1) 2 (1) 1
(2) 2 (2) 2 nye masker op på højre pind.
Strik frem til markør D, fjern markøren og sæt ærmemaskerne på en tråd og lad dem hvile. Slå 1 (2) 3 (2) 2 (4) 3 (3) 4 nye masker op
på højre pind og strik frem til ny markør. Strik 1 omg ret. Nu skal der strikkes mønster!
MØNSTERSTRIKNING
De mønsterstrikkede partier består af bundfarven og fire forskellige mønsterfarver som tilsammen danner 5 farvemønstre. Mønstret
strikkes på samme måde på krop og ærmer.
Hver størrelse har sit eget antal pinde til hver del med farve, se diagram.
Vil du have en lidt længere bluse? Strik en eller flere omgange på hver del med farver.
Skift til p 4,5.
Strik i alt 25 (30) 35 (35) 40 (45) 50 (70) 75 omg mønsterstrikning ifølge diagrammet.
Strik en omgang ret med fv A.
Kroppen måler nu ca 11,5 (13,5) 16 (16) 18,5 (20,5) 22,5 (32) 34 cm.
RIB
Skift til p 4 mm og strik rib (2 r, 2 vr) i 2 (2) 2 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm. Luk løst af i rib.
ÆRMER
Begge ærmer strikkes på samme måde.
Sæt ærmemaskerne fra tråden på strømpepinde eller rundpind (Magic Loop).
Saml 1 (1) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 2 op under ærmet med fv A. Sæt en markør = omgangens start. Saml yderligere 0 (1) 3 (1) 2 (2) 3 (3) 2
masker op.
Strik nu rundt resten af arbejdet.
Strik mønster ifølge diagrammet. Når mønstret er strikket, skiftes til pind 4 mm og farve A og der tages 4 (4) 4 (8) 8 (8) 12 (12) 12
masker ind jævnt fordelt over omgangen.
Strik derefter rundt i rib (2 r, 2 vr) i 2,5 (2,5) 2,5 (3) 3 (3) 3,5 (3,5) 3,5 cm, luk løst af i rib.
Ærmerne inkl. ribben måler ca 13,5 (15,5) 18 (18,5) 21 (21) 25,5 (34,5) 37 cm.
MONTERING
Hæft alle ender.
VASK BLUSEN
Læg blusen i blød, tryk forsigtigt vandet ud ved at rulle den ind i et håndklæde. Lad den liggetørre.
Blusen kan håndvaskes eller vaskes på uldprogram i vaskemaskinen ved maks. 30 grader. For at fjerne lugt af mados eller anden
lugt, kan man lufte blusen udenfor natten over, så bliver den som ny.
Trøje-skitse
A = 10 (11) 12 (13,5) 14 (14,5) 15,5 (17) 18,5 cm
B = 44 (48) 54 (61) 63 (65) 67 (71) 77 cm
C = 14,5 (17) 21 (23) 25 (25) 27 (29) 31,5 cm
D = 13,5 (15,5) 18 (18,5) 21 (21) 25,5 (35) 37 cm
E = 13,5 (15,5) 18 (18,5) 20,5 (23) 25,5 (35) 37 cm
DIAGRAM
OBS! Diagrammet viser størrelse 44-46 cl.
Til alle størrelser: Læs nedenfor hvor mange pinde af hver farve du skal strikke. Hver del har samme antal masker.
Del 1: Strik 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 omg i alt.
Del 2: Strik 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 omg i alt.
Del 3: Strik 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 omg i alt.
Del 4: Strik 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 omg i alt.
Del 5: Strik 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 omg i alt.
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Tips & Råd
For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden passer.
Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.
Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti
til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere
overgang mellem farverne.

Forkortelser
Strik
arb=arbejdet, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dobb-indt=dobbeltindtagning, dobb-oti=dobbelt
overtrækningsindtagning, dr=drejet, fv=farve, fmb=forreste maskebue, forst=forstykke, forkl=forklaringer, gent=gentag,
glatst=glatstrikning, indt=indtagning, kantm=kantmaske, luk=luk af, m=maske/masker, mb=maskebue, omg=omgang, omsl=slå
om, oti=overtrækningsindtagning, p=pind/pinde, plm=placer markør, rest=resterende, r=ret/retmaske, rs/rets=retsiden,
retst=retstrikning, sm=sammen, sm=sammen, udt=udtagning, vr=vrang/vrangmaske, vs/vrangs=vrangsiden, yderl=yderligere
Hækling
arb=arbejdet, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dst=dobbelt stangmaske, fm=fastmaske, fmb=forreste
maskebue, forkl=forklaringer, fv=farve, hst=halvstangmaske, iflg=ifølge, indt=indtagning, kantm=kantmaske, km=kædemaske,
lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskbue, omg=omgang, omsl=slå om, plm=placer markør,
rest=resterende, RS/rets=retsiden, st=stangmaske, st-gr=stangmaskegruppe, sm=sammen, VS/vrangs=vrangsiden, udt=udtagning,
yderl=yderligere, 3-dst=tredobbelt stangmaske, 5-lmb=luftmaskebue bestående af 5 lm.
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