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HALS, LUE OG BALAKLAVA

FORKORTELSER

arb=arbeidet, beg=begynn, fg=farge, forts=fortsett, m=maske, p=pinne, r=rett, sm=sammen, str=strikk, vr=vrang.

TIPS & RÅD

*Les oppskriften nøye før du beg på arb, så slipper du spørsmål underveis.
*Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikkefastheten.
*Bytte til nytt nøste: Knytt aldri sammen to garnender. Løs i stedet opp de to garnendene som skal sammenføyes,
ca 8 cm, og legg dem så de overlapper hverandre. Tvinn garnendene løst om hverandre og fortsett å strikke. De fleste
foretrekker å begynne på et nytt nøste ved å trekke ut tråden fra midten av nøstet.

PATENTSTRIKK

Patentstrikk dannes ved at annenhver m tas løs av som om den skulle strikkes vrangt, og med garnet foran m. Samtidig
legges garnet over pinnen som et kast. På pinnen ligger et kast og en m over hverandre. I mønsteret skrives det ”ta
1 m vr løs av med kast”. På neste p str kastet og m sm som én m.
Tofarget patent strikkes bare med én farge om gangen. Først 1 p fra den ene siden til den andre med én farge.
Flytt tilbake m på p og str 1 p med den andre fargen fra samme side. Snu arb og str på samme måte fra den andre siden.
Mønsteret str med ulikt masketall.
1.p (vrangen), grått garn (Gästrike 3 tr): *1 r, ta 1 m vr løs av med kast, gjenta fra * til siste m, 1 r. Ikke snu, men
sett m tilbake på p.
2. p (vrangen): Ta 1 m løs av, beg med det flerfargede garnet (Fantasi) fra retten og str *1 vr (str m og kastet sm),
ta 1 m vr løs av med kast, gjenta fra * til det gjenstår 2 m, 1 vr (str m og kastet sm). La garnet henge på forsiden av arb
(= vrangen), ta siste m løs av, snu.
1. p (retten), grått garn: 1 vr, *ta 1 m vr løs av med kast, 1 vr (str m og kastet sm), gjenta fra * til det gjenstår 2 m,
ta 1 m vr løs av med kast, 1 vr. Ikke snu, men sett m tilbake på p.
2. p (retten): Ta 1 m vr løs av, ta opp det flerfargede garnet fra vrangen, *1 r (str m og kastet sm), ta 1 m vr løs av med
kast, gjenta fra * til det gjenstår 2 m, 1 r (str m og kastet sm), la garnet være på vrangen og ta siste m vr løs av. Snu.
3. p (vrangen), grått garn: 1 r, *ta 1 m vr løs av med kast, 1 r (str m og kastet sm), gjenta fra* til det gjenstår 2 m,
ta 1 m vr løs av med kast, 1 r. Ikke snu, men flytt m tilbake på p.
4. p (vrangen): Ta 1 m vr løs av, ta opp det flerfargede garnet foran arb (= vrangen).*1 vr (str m og kastet sm),
ta 1 m vr løs av med kast, gjenta fra * til det gjenstår 2 m, 1 vr (str m og kastet sm), la garnet være foran arb (= vrangen),
ta neste m løs av. Snu. Gjenta 1.-4. p. Retten er den med flerfarget garn, vrangen er grå. OBS! Den flerfargede tråden
beg og slutter 1 m inn på arb, og skal være på vrangen når den ikke brukes.

GARNKVALITET
STØRRELSE
MÅL (A)
MÅL (B)
GARNMENGDE (A)
GARNMENGDE (B)
GARNMENGDE (A+B)
RUNDPINNE
TILBEHØR
DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE
STRIKKEFASTHET

TOFARGET PATENT

Gästrike 3 tr (100% Ull. Hesper ca 100 g = ca 200 m) & Fantasi (50% Ull, 50% Akryl. Nøste ca 50 g = 120 m)
GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB TLF 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
Én størrelse
FLERE OPPSKRIFTER Se Järbo Garn hjemmeside www.jarbo.se
Ca 110 x 17 cm
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale og
tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
Omkrets ca 50 cm (uten å strekkes), høyde ca 21 cm
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Ca 100 g Gästrike 3 tr (fg 9304), 100 g Fantasi (fg 60152)
FOTOMODELL Michaela Toresson
TAKK TILL
Ca 100 g Gästrike 3 tr (fg9304), 50 g Fantasi (fg 60152)
KLÆR & TILBEHØR Factory Shop - Gävle
Ca 200 g Gästrike 3 tr (fg9304), 100 g Fantasi (fg 60152)
Nr 4, 60 cm. OBS! Selv om arbeidet strikkes fram og tilbake, brukes det rundpinne fordi det strikkes i tofarget patentstrikk.
4 knapper til halsen
Katrine Wohllebe, Goodlifeknitting E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje
Ca 20 m og 22 p i tofarget patentstrikk på p nr 4 (uten å strekke) = 10 x 10 cm – eller bruk det pinnenr du må ha for at
strikkefastheten skal stemme. OBS! Når du måler høyden, regnes bare de synlige maskene på de rettstrikkede ”rillene”
(det strikkes 2 p på hver synlig m, og for sikkerhets skyld regnes bare de p som er synlige).

HALS (A)

Arb str fram og tilbake på rundp. Legg opp 39 m på rundp nr 4 med grått garn (Gästrike 3 tr) og str 5 p rillestr (= r på
alle p). Forts i tofarget patent som forklart over. Str til arb måler 107 cm, eller til det er igjen 6-8 meter av det grå garnet
(avslutt med 2. p). Klipp av det flerfargede garnet. Str med grått garn en kant med knapphull slik:
1. p: *1 vr, 1 r, gjenta fra *, str til siste m, 1 vr.
2. og 3. p: r.
4. p (med knapphull): 2 r, *fell av 2 m til knapphull, str 9 m, gjenta fra * ytterl 2 ggr, fell av 2 m, avslutt med 2 r.
5. p: 2 r, *legg opp 2 nye m over knapphullet, str r ut p og legg opp 2 nye m over de avfelte.
6. p: r.
Fell av med rm. Fest alle tråder. Arb skal ikke dampes, men fukt det eventuelt, og la det tørke liggende. Sy i knappene
på motsatt side i det flerfargede garnet, midt imot knapphullene.

LUE (B)

Arb str fram og tilbake på rundp. Legg opp 90 m på rundp nr 4 med grått garn (Gästrike 3 tr) og str 13 p rillestr = r påalle p (1. p =
vrangen). Str ytterl 1 p r og øk 11 m jevnt fordelt til 101 m. Forts i tofarget patent, som forklart over. Str til arb måler 13 cm totalt
og avslutt med 1. p og grått garn, str fra retten. Nå str fellinger (fellinger str alltid fra retten og med flerfarget garn):
Neste p (retten): Ta 1 m løs av, ta det flerfargede garnet fram fra baksiden av arb (= vrangen), *ta 1 m r løs p, ta 1 m r løs av, 1 r,
trekk begge løse m over den str m, str 17 m patent*, gjenta *-* ut p = 10 m mindre. Gjenta disse fellingene på den flg 8. p, deretter
hver 4. p totalt 6 ggr, og det er 2 m mindre mellom fellingene. Klipp av begge trådene, trekk dem gjennom de siste 21 m, stram til
og fest godt. Fest alle løse tråder. Sy sm luen i kantm med grått garn. Arb skal ikke dampes, men fukt det eventuelt og la det tørke liggende.

VASKERÅD

Kun håndvask. Bruk lunkent vann og mildt vaskemiddel eller ullvaskemiddel. La plagget ligge i vaskevannet i ca 10
minutter uten å gni eller vri det. Skyll plagget godt i lunkent vann. Pakk det inn i håndklær og vri ut så mye vann som
mulig. Om nødvendig, kan det sentrifugeres noen sekunder for å få ut alt vannet. Glatt ut plagget på et håndkle og form
det forsiktig. Om ønskelig kan det dampes lett på vrangen med et fuktig klede over, og med varmt strykejern.
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