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HALSVARMER/NEDERDEL & HUE TIL DAMER

Mio (100% Merinould Ca 50 g = 170 m)
Ca 27-28 m og ca 34-35 omg glatst på p nr 3 = 10 x 10 cm. Ca 30-31 m snoningsmøster (ikke strakt) på p nr 3 = 10 x 10 cm
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Ca 100 g (fv 30202)
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TIPS & RÅD

* For at undgå spørgsmål: Er det en god ide at læse teksten igennem inden du begynder på dit arbejde.
* Marker den størrelse, du strikker, med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
* Strik altid en prøve: Vi anbefaler, at du strikker en prøve på ca 12 x 12 cm for at se, om du overholder strikkefastheden.
	      – eller brug den størrelse pinde, der passer med strikkefastheden.
* Hvis du strikker efter diagram med mange rækker: Det gør det lettere at følge med i diagrammet, hvis du lægger
	     en lineal eller et stykke papir under den række, som du strikker.
* Skift til nyt nøgle: Knyt aldrig to garnender sammen. Sno i stedet de to garnender op, som skal strikkes sammen, ca
	     8 cm og læg dem over hinanden. Sno garnenderne løst sammen og fortsæt med at strikke. De fleste foretrækker at
	     begynde på et nyt nøgle ved at trække garnet ud inde fra nøglet.
FORKLARINGER

Enkeltindtagning (enkeltindt): I begyndelsen af omg: 2 m ret sm i de bagerste maskebuer. I slutningen af omg: 2 m ret sm.

FORKORTELSER

arb=arbejdet, glatst=glatstrikning, indt=indtagning/indtagninger, m=maske/masker, omg=omgang, p=pind/pinde,
rest=resten, rm=retmaske, rets=retsiden, vm=vrangmaske, vrangs=vrangsiden

HUE

Slå 144 m op på rundp nr 3, 60 cm, og strik rundt ca 6 cm rib 2 rm, 2 vm. På næste omg strikkes efter diagram. Når arb
måler ca 23 cm afsluttes snoningsmønstret og der strikkes blot glatst over snoningernes m resten af arb = rib 2 vm 6 rm.
Lav på samme omg en indtagningsomg på følgende måde:
Strik de 2 vm sm i hver vrang rib omg ud = 126 m tilbage.
Strik 3 omg med rm på rm og vm på vm.
Lav en indtagningsomg på følgende måde:
Strik de 2 første rm sammen i hver ret rib omg ud = 108 m tilbage. Strik 3 omg med rm på rm og vm på vm.
Lav en indtagningsomg på følgende måde:
Strik de 2 første rm sammen i hver ret rib omg ud = 90 m tilbage. Strik 3 omg med rm på rm og vm på vm
Lav en indtagningsomg på følgende måde:
Strik 1 vm sammen med den første rm i hver ret rib omg ud = 72 m tilbage. Strik glatst resten af arb = alle omg ret. Strik
3 omg. På næste omg strikkes m sammen 2 og 2 omg ud. Strik 1 omg. På næste omg strikkes m sammen 2 og 2 omg ud.
Strik 1 omg. Bryd garnet og træk det gennem de resterende m. Hæft godt. Buk ribkanten op. Huen måler ca 23-24 cm
med ombukket ribkant.

HALSVARMER/NEDERDEL

Slå 272 m op på rundp nr 3, 80 cm og strik rundt ca 6 cm rib 2 rm, 2 vm. Derefter strikkes snoningsmønster efter diagram
til arb måler ca 44 cm. Slut med at strikke 6 cm rib 2 rm, 2 vm = lige så mange omg som den første ribkant. Luk af i rib.

91451. Diagram

*

Diagrammet vise alle omg.
Begynd ved pilene ”Begynd her”,
Gentag herefter *-*.

91451. Tegnforklaring
= Rm
= Vm
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Begynd her

*

Begynd her
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= Sæt 3 m på snoningsp foran arb,
Strik 3 rm, strik snoningsp m ret.

