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GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
STØRRELSE
MÅL
GARNFORBRUG
PINDE
TILBEHØR
DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE

PONCHO MED LYNLÅS

Fuga (50% Uld ”Superwash”, 50% Akryl. Nøgle ca 50 g = 121 m)
Ca 20 m mønster på p nr 5 = 10 cm
Big Verona, Gästrike 3 tr, Lady, Lady Glitter, Mellanraggi, Saga
En størrelse
Ca 53 x 150 cm
Ca 410 g (fv 60101)
Nr 5
Lynlås, delbar, 55 cm
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TIPS & RÅD

* For at undgå spørgsmål undervejs: Husk at læse opskriften nøje igennem, inden du begynder dit arbejde.
* Strik altid en prøve: Vi anbefaler, at du strikker en prøve på ca 12 x 12 cm for at se, om du overholder strikkefastheden.
Hvis strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinder.
* 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.

FORKORTELSER

m=maske, rm=retmaske , vm=vrangmasker , p=pinde , arb=arbejdet

FORKLARINGER

Første og sidste m strikkes ret.
Mønster:
Pind 1: 2 rm, *2 vm, 2 rm* gentag *-* pinden ud.
Pind 2: Rm på rm og vm på vm.
Pind 3: 2 vm, *2 rm, 2 vm* gentag *-* pinden ud.
Pind 4: Rm på rm og vm på vm.

PONCHO

Slå 110 m op med p nr 5 og strik mønster til arb måler ca 150 cm. Bryd garnet.
Mål ca 55 cm fra opslagningskanten og op på den lange side og sy den ene del af lynlåsen fast, sy den anden del af
lynlåsen fast på aflukningskanten.
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