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92262. LOVIKKABLUSE TIL HELE FAMILIEN
GARNKVALITET Lovikka (100 % Islandsk uld. Ca 100 g = 60 m)
STRIKKEFASTHED 12 m i glatstrikning på p 7 mm = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngruppe 7 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
DAME/HERRE:
STØRRELSER–DAME (XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
STØRRELSER–HERRE (XXXS) XXS (XS) S (M) L (XL)
BRYSTVIDDE (krop) Ca (73–76) 80–84 (88–92) 96–100 (104–108) 112–116 (120–124) cm
OVERVIDDE Ca (93) 103 (108) 118 (123) 133 (138) cm
HEL LÆNGDE Ca (62) 66 (70) 72 (74) 78 (80) cm
GARNFORBRUG Ca (1100) 1200 (1200) 1300 (1400) 1500 (1600) g (fv 7601, hvid)
Restegarn til broderi (fv 7580, blå + 7613, rød + 7600, grå)
STRØMPEPINDE 6 mm
RUNDPINDE 6 mm, 40 og 80 cm + 7 mm, 40 og 80 cm (100 cm til de to største størrelser)
BØRN:
STØRRELSER–CL 92–98 (110–116) 122–128 (128–134) 140–146 cl
STØRRELSER–ALDER 2–4 (4–6) 6–8 (7–9) 9–11 år
BRYSTVIDDE (krop) Ca 54–56 (57–58) 61–64 (64–67) 70–73 cm
OVERVIDDE Ca 70 (75) 80 (85) 90 cm
HEL LÆNGDE Ca 43 (46) 49 (52) 55 cm
GARNFORBRUG Ca 500 (600) 700 (700) 800 g (fv 7601, hvid)
Restegarn til broderi (fv 7580, blå + 7613, rød + 7600, grå)
STRØMPEPINDE 6 og 7 mm
RUNDPINDE 6 mm, 60 cm + 7 mm, 60 cm
TILBEHØR Ryanål til broderi, karte og maskeholdere

Tip, så du slipper for at hæfte ender: Del tråden på nøglet ved at dreje dem, klip den ene del af ca 10 cm inde på både det gamle og det nye
nøgle. Læg de 2 ender over hinanden, fugt hænderne med lidt varmt vand og gnid/filt trådene sammen. Nu filtes trådene sammen uden en
overgang og du kan fortsætte med at strikke og er fri for at hæfte ender.
DAME/HERRE
KROP
Slå (96) 108 (114) 126 (132) 144 (150) op på rundp 6 mm og strik kant rundt således; *1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr,1 omg r, 1 omg vr, 8 omg r,
1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr*. (Ønskes en bredere kant strikkes denne i stedet på rundp 7 mm). Skift til rundp 7 mm, strik
glatst og tag på første omg 16 m ud = (112) 124 (130) 142 (148) 160 (166) m. Strik til arb i alt måler (37) 41 (45) 46 (47) 50 (50) cm. Fortsæt
således; strik de første 4 m (på de to største str.: de 5 første m) og sæt dem derefter på en maskeholder (nr. 1), fortsæt og strik nu (48) 54 (57)
63 (66) 70 (73) m, strik 8 m (på de to største str.: 10 m) og sæt dem derefter på en maskeholder (nr. 2), strik (48) 54 (57) 63 (66) 70 (73) m, strik
IKKE de sidste 4 m (på de to største str.: de sidste 5 m), men sæt dem i stedet på maskeholder nr. 1. Disse 8 + 8 m som nu sidder på
maskeholderne (på de to største str.: 10 + 10 m) er ærmegabssømmen, som senere skal monteres. Lad arbejdet hvile (klip ikke garnet over)
og strik ærmerne.
ÆRME
Slå (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) m op på strømpep 6 mm og strik rundt som beskrevet til kanten på kroppen *-*. Skift til rundp 7 mm (40 cm),
strik glatst og tag på første omg (6) 8 (9) 11 (12) 16 (17) m ud = (36) 38 (39) 41 (42) 46 (47) m. Sæt en markeringstråd i en afvigende farve
mellem første og sidste m på omg for lettere at se, hvor der skal tages ud, *strik derefter 8 omg, tag 1 m ud på hver side af markeringstråden
således: strik 1 m, saml lænken mellem maskerne op og strik den, fortsæt med at strikke til der er 1 m tilbage på omg, saml lænken mellem
maskerne op og strik drejet ret, strik den sidste m*. Gentag udtagningerne *-* i alt (6) 6 (6) 6 (6) 7 (7) gange = (48) 50 (51) 53 (54) 60 (61) m.
Fortsæt med at strikke uden udtagninger til ærmet i alt måler (42) 44 (46) 47 (47) 48 (49) cm eller ønsket længde. Sæt de første 4 m og de
sidste 4 m (på de to største str.: de første 5 m og de sidste 5 m) på en maskeholder. Disse 8 (10) m er ærmegabssømmen, som senere skal
monteres. Strik det anden ærme på samme måde.
BÆRESTYKKE
På næste omg strikkes ærmerne ind på kroppen således; fortsæt med at strikke med rundp 7 fra kroppen, strik det ene ærmes (40) 42 (43)
45 (46) 50 (51) m, ryggens (48) 54 (57) 63 (66) 70 (73) m, det andet ærmes (40) 42 (43) 45 (46) 50 (51) m, forstykkets (48) 54 (57) 63 (66) 70 (73)
m = i alt (176) 192 (200) 216 (224) 240 (248) m. Strik 10 omg. Derefter tages ind på bærestykket. Alle indtages laves ved at strikke 2 m drejet
ret sammen (dr r sm).
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*strik 2 m dr r sm, strik 6 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 8 omg.
*strik 2 m dr r sm, strik 5 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 7 omg.
*strik 2 m dr r sm, strik 4 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 6 omg.
*strik 2 m dr r sm, strik 3 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 4 omg.
*strik 2 m dr r sm, strik 2 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 3 omg.
Der er nu i alt (66) 72 (75) 81 (84) 90 (93) m på rundp. Skift til rundp 6 mm og strik halskant på samme måde som kanten på kroppen *-*. På
den første omg (= vrang-omg) tages (0) 6 (9) 15 (18) 24 (27) m ind jævnt fordelt (strik 2 vrmasker sammen til 1 vr-maske). Halskanten består
nu af 66 m. Når ribben er strikket, strikkes en omg ret samtidig med at alle halsmaskerne lukkes af.
MONTERING
OG BRODERI
Sæt m fra maskeholderne på to strømpepinde. Sy sømmene under ærmet sammen med maskesting (Se billeder). Hæft alle ender. Vask
arbejdet i maskine på uldprogram på 30 grader. Læg arb i de rette mål og lad det liggetørre. Broder mønster på ærmekanterne, krop og i
halskanten (Se billedforklaring). På hver mønsterdel er rapporten på 6 m). Stram ikke garnet for meget i halskanten, da det kan ændre
størrelsen af halskanten. Brug en karte til at kradse luven op på blusen (ikke på kanterne).
BØRN
KROP
Slå 84 (90) 96 (102) 108 m op på rundp 6 mm. Strik rundt som beskrevet til kant; *1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr, 6 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1
omg vr*. Skift til rundp 7 mm og strik glatst til arb i alt måler 25 (28) 29 (31) 33 cm. Strik derefter de første 4 m og sæt dem derefter på en
maskeholder (nr. 1), fortsæt og strik 34 (37) 40 (43) 46 m, strik 8 m og sæt dem derefter på en maskeholder (nr. 2), strik 34 (37) 40 (43) 46 m,
strik IKKE de sidste 4 m på omg, men sæt dem i stedet på maskeholder nr. 1. Disse 8 + 8 m er ærmegabssømmen, som senere skal monteres.
Lad arb hvile (klip ikke garnet over) og strik ærmerne.
ÆRME
Slå 24 (24) 24 (24) 24 m op på strømpep 6 mm, strik rundt og strik kant som beskrevet til kroppen *-*. Skift til strømpep 7 mm og strik
glatstrikning og tag på første omg 8 (9) 10 (11) 12 m ud jævnt fordelt = 32 (33) 34 (35) 36 m. Sæt en markeringstråd i en afvigende farve
mellem første og sidste m på omg for lettere at se, hvor der skal tages ud. Strik 6 omg, tag derefter ud på hver side af markeringstråden
således: strik 1 m, saml lænken mellem maskerne op og strik den, fortsæt med at strikke til der er 1 m tilbage på omg, saml tråden mellem
maskerne op og strik den drejet ret. Gentag udtagningerne på hver 6. (6.) 8. (8.) 8. omg i alt 3 gange = 38 (39) 40 (41) 42 m. Når ærmet i alt
måler 25 (30) 34 (37) 39 cm, sættes de 4 første m og de sidste 4 m på en maskeholder. Disse 8 m er ærmegabssømmen, som senere skal
monteres. Strik det andet ærme på samme måde.
BÆRESTYKKE
På næste omg strikkes ærmerne ind på kroppen således: fortsæt med at strikke med rundp 7 fra kroppen, strik det ene ærmes 30 (31) 32
(33) 34 m, ryggens 34 (37) 40 (43) 46 m, det andet ærmes 30 (31) 32 (33) 34 m forstykkets 34 (37) 40 (43) 46 m = i alt 128 (136) 144 (152) 160 m.
Strik 8 omg. Derefter starter indtagningerne til bærestykke. Alle indtagninger laves ved at strikke 2 m drejet ret sammen (dr r sm).
*Strik 2 m dr r sm, strik 6 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 6 omg.
*Strik 2 m dr r sm, strik 5 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 5 omg.
*Strik 2 m dr r sm, strik 4 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 4 omg.
*Strik 2 m dr r sm, strik 3 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 3 omg.
*Strik 2 m dr r sm, strik 2 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 2 omg.
Der er nu 48 (51) 54 (57) 60 m på rundp. Tag på næste omg 0 (3) 0 (3) 0 m ud = i alt 48 (54) 54 (60) 60 m. Skift til strømpep 6 mm og strik
halskant på samme måde som kanten på kroppen. Når kanten er strikket, strikkes en omg ret, hvor man samtidig lukker alle halsmaskerne
af. Luk rimeligt løst af.
MONTERING
OG BRODERI
Sæt m fra maskeholderne på to strømpepinde. Sy sømmene under ærmet sammen med maskesting (Se billeder). Hæft alle ender. Vask
arbejdet i maskine på uldprogram på 30 grader. Læg arb i de rette mål og lad det liggetørre. Broder mønster på ærmekanterne, krop og i
halskanten (Se billedforklaring). På hver mønsterdel er rapporten på 6 m). Stram ikke garnet for meget i halskanten, da det kan ændre
størrelsen af halskanten. Brug en karte til at kradse luven op på blusen (ikke på kanterne).
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Tips & Råd
For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem før du begynder på dit arbejde.
Strikke- hæklefasthed: Lav altid en strikke-/hækleprøve ifølge anbefalingen. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer med det, der er
angivet, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, kan arbejdet få en forkerte mål og
forkert facon.
Marker den størrelse som du strikker eller hækler, så er det lettere at følge opskriften.
Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan du lægge en lineal langs den række i diagrammet som du er i gang med, så er det
lettere at følge diagrammet.
Bevægelsesvidden i opskrifterne varierer alt efter type og facon. For at finde den rette størrelse, anbefaler vi, at du først måler direkte på
kroppen. Derefter vælger du størrelsen på modellen alt efter hvor meget bevægelsesvidde du ønsker at modellen skal have. Der er
tegninger af modellen, der viser diverse mål.
Flerfarvestrikning: Husk at sno garnet om hinanden på bagsiden, så den tråd der ikke strikkes med bliver ”hæftet op”. Dette bør du gøre,
hvis der er mere end 3-4 masker mellem farveskiftene, eller får du lange tråde på bagsiden. Sno ikke garnet lige over hinanden på
efterfølgende pinde, men lidt forskudt.
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.
Blokning og vask: Garn kan afgive farve, når det ligger og er fugtigt i længere tid. Vær ekstra forsigtig ved blokning og vask af arbejder med
stærke kontrastfarver. Gør arbejdet fugtigt, gerne med en sprayflaske, rul arbejdet ind i et håndklæde og tryk forsigtigt eventuelt
overskydende vand ud. Lad arbejdet liggetørre på et fladt underlag og spænd det ud i de angivne mål.

Forkortelser
STRIK
arb = arbejdet, bmb = bagerste maskebue, cm = centimeter/centimeters, dobb-indt = dobbeltindtagning, dobb-oti = dobbelt
overtrækningsindtagning, dr = drejet, fv = farve, flm/LM = flyt markør/lyft markør, 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/PM = placer markør, rest = resterende, r = ret/retmaske,
rs/rets = retsiden, retst = retstrikning, sm = sammen, udt = udtagning, vr = vrang/vrangmaske, vs/vrangs = vrangsiden, yderl = yderligere
HÆKLING
dst = dobbelt stangmaske, fm = fastmaske, hst = halvstangmaske, km = kædemaske, lm = luftmaske, lmb = luftmaskebue, so = Spring over
st = stangmaske, st-gr = stangmaskegruppe, 3-dst = tredobbelt stangmaske, 5-lmb = luftmaskebue bestående af 5 lm
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