Bolero med
draperet krave

Bolero med draperet krave
Sværhedsgrad •••••
Garn: COOP, Cortina, 50% Uld, 50% Acryl, 50 g = 200 m.
Størrelse: S (M) L (XL)
Boleroens mål:
Overvidde: ca 86 (94) 102 (112) cm
Ryglængde: ca 63 (66) 66 (68) cm
Garnforbrug: 5 (5) 6 (6) ngl
Rundpind: 3 og 4 mm, 60 cm (der strikkes frem og tilbage på rundp)
Hæklenål: 3 mm
Knapper: 4 + 1 stk til indvendig, 15 mm i diameter, evt. hvoraf den indvendige knap er
lidt mindre end de andre.
Strikkefasthed: 25 m og 34 p i glatstrik på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke må der prøves med finere eller grovere pinde.
Ribmønster:
1.p (retsiden): 7 r, 3 vr gentag *-*.
2.p: Ret over ret, vrang over vrang.
Gentag 2.p.
Kantm = kantmaske: Den første og sidste m strikkes ret på alle p, når der strikkes
glatstrikning.
Retvendt glat: Strik ret på retsiden og vrang på vrangsiden.
F-kantm = finish kantmasker: (Retsiden): Strik omslaget og 1.m ret sammen, strik indtil
sidste m, strik omslaget og sidste m ret sammen. (Vrangsiden): Slå om højre p, løft
1.m vr løst af, (lad omslaget blive på p), strik indtil sidste m, slå om højre p, løft sidste
m vr løst af (lad omslaget blive på p).
Indtagninger:
Indt = indtagning: (Retsiden) 2 ret sammen.
Oindt = overtræksindtagning: (Retsiden) 1 ret løst af, 1 ret, træk den løse m over den
strikkede.
Vr-indt = vrang-indtagning: (Vrangsiden) 2 vrang sammen.
Vr-dr-indt = vrang-drejet-indtagning: (Vrangsiden) løft 2 vrang løst af, sæt m tilbage
på venstre p én af gangen, ved at føre venstre p bagfra og ind i m (= m er drejet).
Strik m drejet vrang sammen således: Læg tråden foran højre p, før p bagfra og ind i
de bagerste maskebuer, i henholdsvis 2. og 1.m på venstre p (i nævnte rækkefølge,
samtidig). Strik m vrang sammen.
Dobbelt indtagninger:
Db-indt = dobbelt-indtagning: (Retsiden) strik 3 ret sammen.
Db-oindt = dobbelt-overtræksindtagning: (Retsiden) løft 2 ret løst af, strik 1 ret, træk
de løse m over den strikkede.
Vr-db-indt = vrang-dobbelt-indtagning: (Vrangsiden) strik 3 vrang sammen.
Vr-db-dr-indt = vrang-dobbelt-drejet-indtagning: (Vrangsiden) løft 3 vrang løst af,
sæt m tilbage på venstre p én af gangen, ved at føre p bagfra og ind i m
(= m er drejet). Strik 3 drejet vrang sammen således: Læg tråden foran højre p, før p
bagfra og ind i de bagerste maskebuer, i henholdsvis 3., 2. og 1.m på venstre p
(i nævnte rækkefølge, samtidig). Strik m vrang sammen.
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Bolero

Ryg
Slå 105(111)119(129) m op på p 3 og strik 2½ cm ribmønster således, 1.p = vrangsiden: 1 kantm, 0(3)7(7) vr, 3 r, *7 vr, 3 r*, gentag *-* og afslut med 0(3)7(7) vr, 1 kantm.
Strik herefter ribben r over r og vr over vr. Fortsæt derefter i retvendt glat til hele arb
måler 13(14)15(16) cm. Luk 6(7)8(9) m i hver side til ærmegab. Strik herefter 1 indt
i hver side på hver 2.p (fra retsiden) således: 1 kantm, 2 r, 1 indt, strik til der er 5 m
tilbage, 1 oindt, 2 r, 1 kantm. Gentag indtagninger i alt 3 gange = 87(91)97(105) m.
Fortsæt i glat til hele arb måler 33½(35)36½(38) cm. Luk til skulder i hver side på hver
2.p for 7,7(7,7)8,8(9,9) m. Luk de resterende 59(63)65(69) m til nakken.
Højre forstykke
Slå 9(12)16(20) m op på p 3 og strik glat, (1.p vr = vrangsiden). I slutningen af hver 2.p
fra vrangsiden slås 5 nye m op til buen midt for, i alt 3(3)3(4) gange. Herefter slås 3 m
op, i alt 9 gange og yderligere 2 m, i alt 4 gange = 59(62)66(75) m. Strik 2 p glat (slut
med p fra vrangsiden). Strik nu dobbelt indt til halsudskæring på hver 3.p således:
Db-indt fra retsiden: 1 kantm, 2 r, 1 db-indt, strik ret p hen, 1 kantm.
Db-indt fra vrangsiden: 1 kantm, strik vrang til der er 6 m tilbage, 1 vr-db-indt, 2 vr, 1
kantm. Gentag indtagninger på hver 3.p, i alt 14(15)16(17) gange.
Samtidig når arb måler 10½(11½)12½(13½) cm målt i siden, lukkes 6(7)8(9) m til
ærmegab. Strik herefter 1 oindt i siden på hver 2.p (fra retsiden) således: (husk indt til
halsudskæring), strik til der er 5 m tilbage, 1 oindt, 2 r, 1 kantm. Gentag indtagninger
i alt 3 gange. Når alle db-indt mod halsudskæringen er strikket, fortsættes med indt
på hver 3.p således: Indt fra retsiden: 1 kantm, 2 r, 1 indt, strik ret p hen, 1 kantm.
Indt fra vrangsiden: 1 kantm, strik vrang til der er 5 m tilbage, 1 vr-indt, 2 vr, 1 kantm,
gentag i alt 8(8)9(11) gange. Strik lige op og luk fra ærmegabssiden på hver 2.p for
7,7(7,7)8,8(9,9) m til skulder i samme højde som til ryggen. Ribkant i buen forneden:
Begynd fra retsiden i siden, strik 62(69)75(85) m op med p 3 langs den buede kant
forneden af forstykket og strik 2½ cm ribmønster således: (1.p vrangsiden), 1 kantm,
*3 r, 7 vr*, gentag *-* og afslut med 3 r, 7 vr (3 r, 4 vr) 3 r (3 r), 1 kantm.
Venstre forstykke
Strikkes som højre forstykke, blot spejlvendt.
Slå 9(12)16(20) m op på p 3 og strik glat, (1.p vr = vrangsiden). I slutningen af hver 2.p
fra retsiden slås 5 nye m op til buen midt for, i alt 3(3)3(4) gange. Herefter slås 3 m op,
i alt 9 gange og yderligere 2 m, i alt 4 gange = 59(62)66(75) m. Strik 1 p glat (slut med
p fra vrangsiden). Strik nu dobbelt indt til halsudskæring på hver 3.p således:
Db-indt fra retsiden: 1 kantm, strik ret til der er 6 m tilbage på p, 1 db-oindt, 2 r, 1
kantm. Db-indt fra vrangsiden: 1 kantm, 2 vr, 1 vr-db-dr-indt, strik vrang p hen, 1
kantm. Gentag indtagninger på hver 3.p, i alt 14(15)15(17) gange.
Samtidig når arb måler 10½(11½)12½(13½) cm målt i siden, lukkes 6(7)8(9) m til
ærmegab. Strik herefter 1 indt i siden på hver 2.p (fra retsiden) således:
1 kantm, 2 r, 1 indt, ret p hen (husk indt til halsudskæring), 1 kantm. Gentag indtagninger i alt 3 gange. Når alle db-indt mod halsudskæringen er strikket, fortsættes med indt
på hver 3.p således: Indt fra retsiden: 1 kantm, strik ret til der er 5 m tilbage, 1 oindt,
2 r, 1 kantm. Indt fra vrangsiden: 1 kantm, 2 vr, 1 vr-dr-indt, strik vr p hen, 1 kantm,
gentag i alt 8(8)9(11) gange. Strik lige op og luk fra ærmegabssiden på hver 2.p for
7,7(7,7)8,8(9,9) m til skulder i samme højde som til ryggen.
Ribkant i buen forneden: Begynd fra retsiden foran, strik 62(69)75(85) m op med p 3
langs den buede kant forneden af forstykket og strik 2½ cm ribmønster således:
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1.p vrangsiden, 1 kantm, 7 vr, 3 r (4 vr, 3 r) 3 r (3 r), strik herefter *7 vr, 3 r*, gentag *-*
og afslut med 1 kantm.
Ærmer
Slå 49(49)51(51) m op på p 3 og strik 6 cm ribmønster således: 1.p = vrangsiden,
1 kantm, 2(2)3(3) vr, 3 r, strik herefter *7 vr, 3 r*, gentag *-* og afslut med 2(2)3(3) vr,
1 kantm. Ribmønster strikkes r over r og vr over vr. Fortsæt derefter i retvendt glat
til hele arb måler 8 cm. Strik herefter 1 udt i hver side af ærmet på hver 6.p i alt
16(18)20(22) gange = 81(85)91(95) m. Når arb måler 45(46)47(47) cm, lukkes
6(7)8(9) m i hver side til ærmegab. Strik dernæst indt til ærmekuppel i hver side fra
retsiden således: 1 kantm, 2 r, 1 indt, strik til der er 5 m tilbage, 1 oindt, 2 r, 1 kantm,
gentag indt på hver p, 3 gange. Herefter 1 indt på hver 2.p i alt 20(21)22(23) gange.
Afslut med 1 indt på hver p, 4 gange = 15(15)17(17) m. Luk de resterende m.
Krave
Slå 39 m op på p 3 og strik 2½ cm ribmønster således: 1.p vr = vrangsiden, 1 f-kantm
(f-kantmasker, se forklaring ovenfor), 7 vr, 3 r, 7 vr, 3 r, 7 vr, 3 r, 7 vr, 1 f-kantm.
Retsiden: 1 f-kantm, 7 r, 3 vr, 7 r, 3 vr, 7 r, 3 vr, 7 r, 1 f-kantm. Gentag disse 2 p på
resten af kraven. På 4.p strikkes 4 knaphuller således (retsiden): 1 f-kantm,
*3 r, luk 2 m, 2 r, 3 vr*, gentag *-* i alt 3 gange og afslut med 2 r, luk 2 m, 2 r, 1 f-kantm.
På næste p slås 2 nye m op over de aflukkede. Når arb måler 2½ cm skiftes til p 4,
fortsæt i rib til kraven måler = ca 85(88)91 cm (= halsudskæringens totale længde
langs forstykker og nakke plus 5 cm). Afslut med 2½ cm ribmønster på p 3. Luk af i rib.

Montering

Læg stykkerne på de angivne mål mellem 2 fugtige håndklæder og lad tørre. Sy skuldersømme. Sy sidesømme, brug kantm som sømrum. Krave: Midt kravens længde =
ryg midt bag (knaphuller skal være i forkanten af højre forstykke). Sy kraven ovenpå
kantm med usynlige sting eller evt. med sytråd, langs halsudskæring og nakke, samtidig
med at kraven holdes lidt til.
Damp alle sømme meget forsigtigt. Vigtigt, prøv boleroen inden der sys knapper i,
marker evt med en nål eller hjælpetråd, hvor knapperne skal sidde i forhold til knaphuller. Sy knapper i kravens venstre side, ca 1 cm inde fra kravens søm udfor knaphuller.
1.knap (øverste knap): ca 14 cm inde fra buens kant. 4.knap: midt for ca 1 cm inde fra
kanten og de andre knapper herimellem, se foto. Trense: Til indvendig hold af venstre
forstykke. Hækl en trense i dobbelt garn af 8 lm med hæklenål 3, i hjørnet af kraven. Sy
en indvendig knap (evt lidt mindre end de andre) i højre forstykkes kravesøm, ca 14 cm
inde fra kanten. Eller sy trense og knap fast hvor boleroen sidder bedst.
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