91566
RONJA

A

B

A

Version 1

91566

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED (A)
STRIKKEFASTHED (B)
STØRRELSE
MÅL (A)
MÅL (B)
GARNFORBRUG (A)
GARNFORBRUG (B)
RUNDPIND (A)
RUNDPIND (B)
STRØMPEPINDE (A)
STRØMPEPINDE (B)
DESIGN & TEKST
OVERSÆTTELSE
TIPS & RÅD

HUER MED RULLEKANT

Ronja (65% akryl, 35% uld. Nøgle ca 100 g = 150 m)
Ca 22-23 m og 30 p på pind nr 4 = 10 x 10 cm
Ca 21-22 m og 27 p på pind nr 4.5 = 10 x 10 cm
En størrelse (passer til hovedomkreds ca 50-56 cm)
Længde: Ca 26 cm Omkreds: Ca 46 cm (ikke trukket ud)
Længde: Ca 28 cm Omkreds: Ca 49 cm (ikke trukket ud)
Ca 90 g (fv 18204, lilla / fv 18202, grøn)
Ca 90 g (fv 18203, blå)
Nr 4, 40 cm
Nr 4.5, 40 cm
Nr 4
Nr 4.5
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• For at undgå spørgsmål: Begynd med at læse hele opskriften igennem inden du påbegynder arbejdet.
• Strik altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker en prøve som er ca 12 x 12 cm for at se om du holder den angivne
strikkefasthed. Stemmer strikkefastheden ikke, prøv med tyndere eller tykkere pinde.
• Skift til et nyt nøgle: Bind aldrig de to garnender sammen. sno istedet de to garnender op som skal sammensplejses ca 8 cm
og læg dem over hinanden. Sno nu garnenderne løst om hinanden og fortsæt strikningen. Der er mange fordele ved at begynde
på et nyt nøgle ved at trække garnet ud indefra nøglen.

FORKORTELSER

m=maske/masker, rundp.=rundpind, p=pind/pinde, strømpep.=strømpepinde, glat=glatstrikning, omg=omgang, fv=farve

FORKLARING

Mindske 1 m: Strik 2 r sammen.
Dobbeltindtagning: Strik 3 r sammen.

HUE (A,B)

Begynd med 100 m på rundp nr 4 eller nr 4.5.
Strik glatstrik i ca 20 cm.
Tag 4 m ind jævnt fordelt hver omg til der er 48 m (= 12 m på hver p). (Skift til strømpepinde efter behov.)
Derefter strikkes 5 omg med dobbeltindtagninger. (Nu er der 8 m.)
Bryd garnet. Træk det gennem de sidste masker. Hæft trådene.
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