Rokken
Denne opskrift kommer fra Jeanne Thøgersen, som bla. skrev
i sin tråd:
“Har brugt opskriften både i tog/bus til og fra arbejdet
igennem flere år og har haft samme grundide med på rejser i øvrigt fik jeg ideen i hønsestriktiden - da jeg så et par yngre
damer fra Femølejren iført sådanne bluser i Nakskov by mens
jeg kun var en stor pige.
Rigtig god fornøjelse til alle der ønsker at bruge opskriften”
Vi si’r mange tak til Jeanne Thøgersen og til Hundeuld for
billedserien

På tværs
©rokken.dk

Der er ikke opgivet hverken kvalitet på garn eller tykkelse på pinde da ALT kan
bruges blot garn og pinde passer sammen. Jeg har strikket den i hurtigstribet fra
resteposen og i ensfarvet af nyindkøbt garn. Alle mønstre kan stort set bruges efter
temperament og lyst/stil.

Ærmerne er færdige

Husk blot at blusen går på skrå i striber og pinde.
Start blusen med at måle dig omkring livet , husk ikke for stramt

Så bliver de lagt til trøjen, og
man syer nu ærmerne på som
vist på billedet.

Her er jeg nået til det ½ mål der var rundt om livet, så
stopper udtagningerne og vi begynder indtagningerne
til der er de 3 masker tilbage igen.

så er forstykket færdigt =
med en firkant

og ryggen ligeså....

Tips 1:
Man kan jo bruge alle sine garnrester,
der er ingen der siger forstykket og ryg
skal være ens.Blot husk på, garn
tykkelsen, skal passe sammen =
samme pind tykkelse.

Forstykke/ryg:
Slå 1 m op og strik ret eller mønster efter behag.
Tag 1 m ud i begyndelsen af hver pind til du har bredden på stykket.
Tag nu 1 m ind i den ene side og stadig 1 m ud i den anden side af arbejdet til du
har længden på stykket.
Tag nu 1 m ind i begge sider til der igen er 1 m.
Ærmerne strikkes på samme måde.
Der strikkes eller hækles kanter på alt efter ønske og stykkerne sys sammen - sy
lidt til på skulderen så blusen ikke glider ned.
Kan også strikkes som trøje, så deles forstykket blot i to dele

Sådan kommer trøjen til at se ud færdig sammensyet.
Her er den dog ikke syet sammen endnu.

Nu er der kommet ribborter på. jeg har
samlet 1 maske op i mellem hver "rib"
der kommer ved ret strikning.

Tips 2:
Når du strikker så
sno garnet rundt
om den næste
farve du vil have,
dermed får du en
flot kant.

