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HÆTTE I 2-FARVET PATENT

GARNOPLYSNING Järbo Garn AB Tlf. +46 26-27 30 30 E-mail info@jarbo.se
FLERE OPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se

Gästrike 3 tr (100% Uld. Fed 100 g = ca. 200 m)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materialet og teksterne er
ikke tilladt uden forudgående aftale med Järbo Garn AB.
Fantasi (50% Uld, 50% Akryl. Nøgle 50 g = ca. 120 m)
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
One size
FOTOMODEL Maichaela Toresson
TAK TIL:
Omkreds ca. 83 cm, højde ca. 66 cm
TØJ OG TILBEHØR Factory Shop - Gävle
Ca 200 g Gästrike 3 tr (fv. 9304), 200 g Fantasi (fv. 60150)
Nr 4, 60 cm. NB! Det er vigtigt med rundpind, da man skal bruge spids i begge ender til 2-farvet patent – også selv om man
strikker frem og tilbage.
Katrine Wohllebe, Goodlifeknitting E-MAIL patterns@jarbo.se
Ca 20 m og 22 p i 2-farvet patent på p 4 (uden at strække) = 10 x 10 cm. NB! I højden tælles kun de synlige m (der strikkes
faktisk 2 p pr. synlig maske på ret-ribberne, men for nemheds skyld tælles kun de p der kan ses.) Hvis strikkefastheden ikke
passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde.
*For at undgå fejl, så læs teksten igennem inden du begynder dit på arb.
*Strik altid en prøve: Strik en lap på 12 x 12 cm for at se om strikkefastheden passer.
*Strik med to farver: Når man strikker med 2 fv, skal den fv man ikke strikker med lægges løst på bagsiden. Hold altid
en og samme farve øverst for at opnå et jævnt resultat ved flerfarve strikning. Garnet/farven som ligger nærmest
strikningen kommer altid til at dominere og ses tydligere.
*Skit til et nyt nøgle: Knyt aldrig to garner sammen. Tvind i stedet garnets ende op (ca 8 cm) og tvind de to ender
sammen og fortsæt med strikningen. Begynd et nyt nøgle med at tage garnet inde fra.

OM PATENTSTRIKNING

Patentstrikning generelt er karakteriseret ved at hver 2. maske tages løs af som om den skulle strikkes vrang, og med
garnet foran masken. Samtidig føres garnet op over pinden som et omslag. På pinden ligger nu et omslag og en maske
”oven i hinanden”. I opskriften kaldes dette ”1 vr løs af med omslag”. På den efterfølgende pind strikkes de pågældende
masker sammen med ”deres” omslag og betragtes altså som én maske.
2-farvet patent strikkes kun med 1 farve ad gangen: Først 1 p med den ene farve garn fra den ene side af arbejdet.
Så skubbes maskerne hen i den anden ende af pinden uden at arbejdet vendes, og man strikker endnu en pind med den
anden farve garn fra samme side af arbejdet. Først nu vendes arbejdet og proceduren gentager sig, blot fra arbejdets
modsatte side. Der strikkes over et ulige antal masker.
Startpind 1 (vrangsiden): Strik med gråt garn (Gästrike 3-tr) *1 r, 1 vr løs af med omslag, gentag fra * til sidste m, 1 r.
Vend ikke, men skub maskerne hen i den modsatte ende af p.
Startpind 2 (vrangsiden): 1 vr løs af, sæt nu det multifarvede garn (Fantasi) til fra forsiden af arb og strik *1 vr (strik m
og omslag sammen), 1 vr løs af med omslag, gentag fra * til de 2 sidste m, 1 vr (strik m og omslag sammen), lad garnet
hænge på forsiden af arb (= vrangsiden), tag sidste m vr løs af. Vend.
1. p (retsiden): Strik med gråt garn 1 vr, *1 vr løs af med omslag, 1 vr (strik m og omslag sammen), gentag fra * til
de sidste 2 m, 1 vr løs af med omslag, 1 vr. Vend ikke, men skub maskerne hen i den modsatte ende af p.
2. p (retsiden): 1 vr løs af, løft det multifarvede garn op i strikkeposition langs bagsiden af arb (= vrangsiden), *1 r (strik m
og omslag sammen), 1 vr løs af med omslag, gentag fra * til de sidste 2 m, 1 r (strik m og omslag sammen), lad garnet
hænge på bagsiden af arb (= vrangsiden), tag sidste m vr løs af. Vend.
3. p (vrangsiden): Strik med gråt garn 1 r, *1 vr løs af med omslag, 1 r (strik m og omslag sammen), gentag fra *
til de sidste 2 m, 1 vr løs af med omslag, 1 r. Vend ikke, men skub maskerne hen i den modsatte ende af p.
4. p (vrangsiden): 1 vr løs af, løft det multifarvede garn op i strikkeposition langs forsiden af arb (= vrangsiden), *1 vr
(strik m og omslag sammen), 1 vr løs af med omslag, gentag fra * til de sidste 2 m, 1 vr (strik m og omslag sammen),
lad garnet hænge på forsiden af arb (= vrangsiden), tag sidste m vr løs af. Vend. Fortsæt med at gentage 1.-4. p.
Retsiden er her den multifarvede side af arb, vrangsiden er den grå side. Bemærk at den multifarvede tråd altid
begynder/slutter 1 m inde fra kanten af arb, og at den altid hænger på arb vrangside (dvs. den grå side) når den ikke er i brug.

HÆTTE

Hele arb strikkes frem og tilbage på rundp. Slå 145 m op på rundp 4 mm med gråt garn (Gästrike 3-tr). Begynd straks
med 2-farvet patent som angivet ovenfor. Strik til arb måler 30 cm, slut med 2. p (med multifarvet garn strikket fra retsiden).
Bryd nu det grå garn og strik rib i multifarvet således:
Næste p (vrangsiden): *1 r, 1 vr, gentag fra * til sidste m, 1 r. Vend.
Alle følgende p: Strik ret over ret og vrang over vrang. Strik til ribben måler 6 cm, slut med en retsidepind.
Fortsæt igen med 2-farvet patent – begynd med 3. p og gråt garn (fra vrangsiden). Strik til patentstykket måler 30 cm efter
ribben, slut med en p i multifarvet garn. Luk af i rib med gråt garn. Fold arb på midten på langs og sy hætten sammen
foroven med madrassting fra retsiden – sørg for at de multifarvede m kommer til at ligge lige over for hinanden. Sy
nu hætten sammen midt foran fra opslagskanten til ca. 2 cm over det ribstrikkede stykke – sy fra retsiden og med
maskesting ½ maske inde på den første multifarvede maske ved hver kant. Hæft alle ender. Pres ikke arbejdet, men
skyl det evt. op og lad det liggetørre. Ved brug kan den nederste del trækkes ned over skuldrene. Kanten rundt om
ansigtet kan bukkes om så arbejdets grå bagside kommer til syne.

VASKEANVISNING

Altid håndvask. Anvend lunken vand og mild sæbe (shampo) eller uldvaskemidel. Lad huen ligge i sæbevandet ca 10 min.
Undgå at gnubbe eller vride det. Skyl arb i lunkent vand. Læg det i et håndklæde og tryk så meget vand ud som muligt.
Hvis det er nødvendig kan det centrifugeres nogle sekunder for at få mere vand ud. Læg arb ud på et håndklæde og
form det forsigtigt. Hvis det ønskes kan arb presse let på vrangen med en fugtig stykke over.
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