82073 Bluse med bladmønster Tilføjelse/rettelse 230517
A. Garnmængden i str. L ændres til 300 g og XL til 350 g.
B. Oprindelig tekst: Bærestykket - Bluse og ærmer sættes sammen:
Tag bullen frem…………………og sæt det andet ærme på, på samme måde. Markér den midterste maske på begge ærmer. Strik
hen til midten af venstre ærme (set som hvis du har blusen på). Dette er nu omgangens begyndelse. Der er nu i alt 280 (292) 312
(328) 364 (388) m på pinden. Hele bærestykket strikkes i glatstrik.
Ændres til: Bærestykket - Bluse og ærmer sættes sammen:
Tag bullen frem…………………og sæt det andet ærme på, på samme måde. Markér den midterste maske midten på begge ærmer.
Strik hen til midten af venstre ærme (set som hvis du har blusen på). Dette er nu omgangens begyndelse. Der er nu i alt 280
(292) 312 (328) 364 (388) m på pinden. Hele bærestykket strikkes i glatstrik.
C. Indtagninger efter ærmer og bul er sat sammen.
I kommende optryk ændres teksten til :
På næste omgang tages ind således: Strik til 2 m før MK1, 1 ret løs af, 1 r, træk den løse maske over, 4 r, MK2, 2 r sm, strik til
MKa, 1 ret løs af, 1 r, træk den løse maske over, strik hen til 2 m før MKb, 2 r sm, strik hen til 2 m før MK3, 1 ret løs af, 1 r, træk
den løse maske over, 4 r, MK4, 2 r sm, strik til 2 m før MK5, 1 ret løs af, 1 r, træk den løse maske over, 4 r, MK6, 2 r sm, strik til
MKc, 1 ret løs af, 1 r, træk den løse maske over, strik hen til 2 m før MKd, 2 r sm, strik hen til 2 m før MK7, 1 ret løs af, 1 r, træk
den løse maske over, 4 r, MK8, 2 r sm, strik ret omgangen ud.
Den første beskrivelse er det udtryk designeren i første omgang havde tænkt og kan sagtens strikkes – Det er her ændret til
mere traditionelle indtagninger.
D. Oprindelig tekst: Ved MK 1-8 tages der ind på hver 3. (3.) 3. (3.) 3. (2.) omgang i alt 5 (5) 6 (6) 7 (11) gange. Når disse
indtagninger er færdige, skal der strikkes bladmønster efter diagram 3 på skulderpartierne. Der er nu 236 (248) 256 (268) 292
(292) m på omgangen. Start på venstre ærme ved midtermarkeringen. Diagrammet skal kun strikkes én gang på hvert ærme og
placeres rundt om ærmernes midtermasker. (Det skal altså ikke gentages henover bærestykket).
Ændres til: Ved MK 1-8 tages der ind på hver 3. (3.) 3. (3.) 3. (2.) omgang i alt 5 (5) 6 (6) 7 (11) gange. Når disse indtagninger er
færdige, skal der strikkes bladmønster efter diagram 3 på skulderpartierne. Der er nu 236 (248) 256 (268) 292 (292) m på
omgangen. Start på venstre ærme ved midtermarkeringen Placer bladmønsteret fra diagram 3 således:
Venstre ærme: 1. m efter omgangsmakeringen på venstre ærme er lig diagrammets midtermaske. Begynd diagrammet herfra.
Højre ærme: marker midten af ærmet, midtermasken i diagram 3 er lig med masken før markeringen. Diagrammet skal kun
strikkes én gang på hvert ærme. (Det skal ikke gentages henover bærestykket).
E. Oprindelig tekst: Når diagram 3 er strikket færdigt, skal der strikkes vendestrik som beskrevet herunder. Der er nu 156 (160)
168 (174) 192 (188) m på omgangen.
Ændres til: Når diagram 3 er strikket færdigt, skal der strikkes vendestrik som beskrevet herunder. Der er nu 156 (160) 168
(174) 192 (188) m på omgangen.
F. Oprindelig tekst: Skift til pind 2,5 og strik 1 omgang vrang. Når du kommer til omslagene, strikkes disse sammen med en
anden maske på denne måde: i venstre side strikkes omslaget og den følgende maske 2 vr sm, i højre side strikkes den forrige
maske og omslaget 2 vr sm.
Der er nu 124 (128) 132 (132) 132 (136) m på omgangen.
Strik derefter 2 cm rib: 1 r, 1 vr, hele vejen rundt. Luk af.
Ændres til: Skift til pind 2,5 og strik 1 omgang vrang. Når du kommer til omslagene, strikkes disse sammen med en anden maske
på denne måde: i venstre side strikkes omslaget og den følgende maske 2 vr sm, i højre side strikkes den forrige maske og
omslaget 2 vr sm.
Der er nu 124 (128) 132 (132) 132 (136) m på omgangen.
Strik derefter 2 cm rib: 1 r, 1 vr, hele vejen rundt. Luk af.
Disse rettelser indføres i næste optryk, version 2.

