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GARNKVALITET

HUER, FLIP-OP VANTER OG STØVLEKANTER MED REFLEX

Raggi (70% uld ”superwash”, 30% polyamid, nøgle ca 100 g = 150 m)
Reflex (61% uld ”superwash”, 26% polyamid, 13% reflex, nøgle ca 50 g = 64 m)
GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale
STRIKKEFASTHED (A)
Reflex: Ca 22-23 m x 24 p ribst. på p nr 4.5 = 10 x 10 cm
og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.
STRIKKEFASTHED (B)
Reflex: Ca 18 m x 26 p glatst. på p nr 4.5 = 10 x 10 cm
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
STRIKKEFASTHED (C)
Reflex: Ca 23 m x 24 p ribst. på p nr 3.5 = 10 x 10 cm
FOTOMODELLER Sara Åbom, Nellie Lindh
STRIKKEFASTHED (A)
Raggi: Ca 22-23 m x 24 p glatst. på p nr 4.5 = 10 x 10 cm
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
STRIKKEFASTHED (B)
Raggi: Ca 18 m x 26 p glatst. på p nr 4.5 = 10 x 10 cm
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se
STRIKKEFASTHED (C)
Raggi: Ca 22-23 m x 24 p glatst. på p nr 4.5 = 10 x 10 cm
STØRRELSE–VANTER (B) XS(S-M)M-L
MÅL–HUE (A)
Omkreds: Ca 38 cm Længde: Ca 26 cm (ikke strukket) Passer hovedomkreds: Ca 55-56 cm
MÅL–VANTER (B)
Omkred: Ca 16(18)20 cm Længde: Ca 24,5(25,5)26,5 cm
MÅL–STØVLEKANTER (C) Omkreds: Ca 21 cm Længde: Ca 14 cm
GARNFORBRUG (A)
Fv 1: Ca 41 (fv 34102)
Fv 2: Ca 50 g (fv 1549)
GARNFORBRUG (B)
Fv 1: Ca 20(20)20 g (fv 34102)
Fv 2: Ca 60(60)80 g (fv 1549)
GARNFORBRUG (C)
Fv 1: Ca 25 g (fv 34102)
Fv 2: Ca 32 g (fv 1549)
RUNDPIND (A)
Nr 4, 40 cm og 4.5, 40 cm
STRØMPEPINDE (B,C)
Nr 3.5, 4 og 4.5
TILBEHØR
A: 6 markører B: 3 markører, maskeholdere, restgarn i kontrast farver (til markering af flip-top) C: 1 markør
IDÈ
Järbo Garn
DESIGN & TEKST
Maja Karlsson E-POST patterns@jarbo.se
OVERSÆTTELSE
Elin Kjems Nissen
UNISEX - HANDSKER
a) Håndomkreds (cm) 18,5-19,4
7,3-7,6
a) Håndomkreds (")
b) Håndlængde (cm) 17,8-18,4
b) Håndlængde (")
7-7,2
TIPS & RÅD

19,7-20,6
7,8-8,1
18,4-19
7,2-7,5

20,9-21,8
8,2-8,6
19-19,6
7,5-7,7

21,8-22,6
8,6-8,9
19,6-20,2
7,7-8

22,6-23,5
8,9-9,3
20,2-20,8
8-8,2

• For at undgå spørgsmål: Begynd med at læse hele opskriften igennem inden du påbegynder arbejdet.
• Marker den størrelse du laver med en farvet pen så er det lettere at følge opskriften.
• 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, r=ret maske, vr=vrang maske, mb=maskebue, g=gange, sm=sammen

HUE (A)

Med rundpind nr 4 og farve 1: Begynd med 84 m. Saml forsigtigt arbejdet til en cirkel uden at dreje maskerne. Marker
omg startpunkt med en markør. Strik rundt i rib (= 1 r, 1 vr) til arb måler 10 cm. Skift til rundpind nr 4,5 og skift til farve
2: Fortsæt med at strikke rundt i rib til arb måler 22 cm.
Næste omg: * Strik 14 m i rib, sæt 1 markør* gentag fra *-* til der er 14 m igen, strik 14 m i rib. Nu skal der være 6
markører!
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MONTERING (A)
HØJRE VANTE (B)
MANCHET

Nu begynder indtagningerne. Overvej at skifte til strømpepinde når det bliver for trangt at anvende rundpinden!
Indtagningen omg 1: *1 r, 2 r sm, strik i rib til 2 m før markøren, løft 1 m ret af, løft så yderligere 1 m ret af, flyt de 2
masker tilbage på venstre pind og strik dem ret sammen gennem den bagerste maskebue, flyt markør* gentag fra *-* omg
rundt = 12 m mindre.
Strik en omg uden indtagning – ret masker strikkes som r og vr masker som vr!
Indtagnings omg 2: *1 r, løft 1 m ret af, løft så yderligere 1 m ret af, flyt dem tilbage til venstre pind og strik dem vrang
sammen gennem den bagerste maskebue, strik i rib til 2 m før markøren, 2 vr sm, flyt markør* gentag fra *-* omg rundt
= 12 m mindre.
Strik en omg uden indtagning – ret masker strikkes som r og vr masker som vr!
Gentag de seneste 4 omg yderligere 2 g = Nu er der 12 m tilbage.
Strik en afsluttende omg uden indtagning – ret masker strikkes som r og vr masker som vr!
Bryd garnet, men lad en 20 cm lang garnende hænge. Træk garnet på en stoppenål og sy gennem de resterende masker.
Træk hårdt sammen og hæft tråden.
Hæft de løse tråde. Lav en kvast af reflexgarnet. (Se billedbeskrivelsen). Sy kvasten fast på huen.
Med strømpepinde nr 4 og fv 2: begynd med 30(32)34 m. Fordel m så jævnt som muligt over 4 pinde. Saml forsigtigt arb
til en cirkel uden at dreje maskerne. Marker omg´s startpunkt med en markør. Strik rundt i rib (1 r, 1 vr) til arb måler 7,5
cm. Skift til pind nr 4.5 og strik glatstrikning (ret masker hver omg) i 1 cm.

TOMMELKILE (B)

Omg 1: Strik 14(15)16 r, tag ud ved at strikke 1 r i forreste mb og 1 r i bagerste mb i samme maske, strik r omg ud.
Omg 2: Strik 14(15)16 r, sæt en markør, 3 r, sæt en markør, strik r omg ud.
Omg 3: Strik r til markør, flyt markør, *tag ud ved at strikke 1 r i foreste mb og 1 m i bagerste mb i samme maske* gentag
*-* yderligere 1 g, 1 r, flyt markør, strik r omg ud. (Nu skal der være 5 m mellem markørerne.
Omg 4: Ret masker
Omg 5: Strik r til markør, flyt markør, tag ud ved at strikke 1 r i foreste mb og 1 m i bagerste mb i samme maske, strik til 2 m
før næste markør, tag ud ved at strikke 1 r i foreste mb og 1 r i bagerste mb i samme maske, 1 r, flyt markør, strik r omg ud.
Omg 6: Ret masker.
Gentag omg 5 og 6 til der er 13 m mellem markørerne.
Næste omg: Strik ret indtil den 1. markør, fjern markøren, 1 r, sæt de følgende 11 m på en maskeholdere, 1 r, fjern
markøren, strik r omg ud = 30(32)34 m.
Strik rundt i glatstrikning til hele arb måler ca 15,5(16,5)17,5 cm.
Næste omg (Marker flip-top):
Strik 15(16)17 r samtidigt med at du lader et garn i kontrast farve løbe med reflexgarnet, strik så r kun med reflexgarnet
omg ud. Bryd kontrast garnet, men efterlad en garnende.
Fortsæt med at strikke glatstrikning i yderligere 2,5 cm. Strik så rib (= 1 r, 1 vr) i 2,5 cm. Luk af i rib.

FLIP-TOP (B)

Med pinde nr 4.5 og fv 1: Begynd med 15(16)17 m, saml så m op og strik de 15(16)17 markerede masker på vanten =
30(32)34 m. Fordel dem jævnt på 4 strømpepinde, sæt 1 markør for at markere omg´s startpunkt og strik rundt således:
Strik 15(16)17 r, strik rib (= 1 r, 1 vr) omg ud. Gentag den seneste omg til arb måler ca 2,5 cm fra maskerne som samles
op. Strik nu rundt i glatstrikning i yderligere 1 cm.
Form flip-toppen:
Størrelse XS:
Omg 1: 2 r sm, 13 r, 2 r sm, 14 r = 28 m
Omg 2, 4, 6, 8: Ret masker
Omg 3: *3 r, 2 r sm* gentag fra *-* til der er 3 m tilbage, 3 r = 23 m
Omg 5: *2 r, 2 r sm* gentag fra *-* til der er 3 m tilbage, 3 r = 18 m
Omg 7: *1 r, 2 r sm* gentag fra *-* omg rundt = 12 m
Omg 9: *2 r sm* gentag fra *-* omg rundt = 6 m på pinden
Størrelse S-M:
Omg 1: 2 r sm, 14 r, 2 r sm, 14 r = 30 m
Omg 2, 4, 6, 8: Ret masker
Omg 3: *3 r, 2 r sm* gentag fra *-* omg rundt = 24 m
Omg 5: *2 r, 2 r sm* gentag fra *-* omg rundt = 18 m
Omg 7: *1 r, 2 r sm* gentag fra *-* omg rundt = 12 m
Omg 9: *2 r sm* gentag fra *-* omg rundt = 6 m på pinden
Størrelse M-L:
Omg 1: 2 r sm, 15 r, 2 r sm, 14 r = 32 m
Omg 2, 4, 6, 8: Ret masker
Omg 3: *3 r, 2 r sm* gentag fra *-* til der er 2 m tilbage, 2 r = 26 m
Omg 5: *2 r, 2 r sm* gentag fra *-* til der er 2 m tilbage, 2 r = 20 m
Omg 7: *1 r, 2 r sm* gentag fra *-* til der er 2 m tilbage, 2 r = 14 m
Omg 9: *2 r sm* gentag fra *-* omg rundt = 7 m på pinden
Bryd garnet men efterlad en garnende. Træd garnet på en stoppenål og træk det igennem de resterende masker. Træk
hårdt sammen og hæft garnet på bagsiden.

TOMMEL (B)

Flyt tommelkilen fra maskeholderen til 3 strømpepinde: 5 masker på 2 af pindene og 1 m på den 3. Saml 4 m op med den
3. pind – jævnt fordelt efter inderkanten. Sæt en markør for at markere omg´s startpunkt = 15 m. Strik rundt i glatstrikning
(ret masker) til tomlen er 4 (5) 6,5 cm.
Næste omg: *2 r sm* gentag fra *-* til der er 1 m tilbage på omg, 1 r = 8 m.
Bryd garnet og efterlad en garnende. Træd garnet på en stoppenål og træk det igennem de resterende masker. Træk hårdt
til og hæft garnet på bagsiden.

VESTRE VANTE (B)

Strikkes efter beskrivelsen for højre vante frem til markeringen for flip-toppen.
Næste omg: Strik 15 (16) 17 r med reflexgarnet, lad så en garnende i kontrast fv løbe med resten af omg. Bryd kontrast
garnet, men efterlad en løs garnende.
Strik resten af den venstre vante som den højre.

MONTERING (B)

Hæft de løse tråde.

STØVLEKANT (C)

Med fv 1 og pinde nr 3,5: Begynd med 56 m. Strik rundt i rib (= 1 r, 1 vr) til arb måler 7 cm.
Skift til fv 2 og fortsæt med at strikke rib til arb måler 16 cm. Luk løst af i rib.
Hæft de løse tråde og strik 1 støvlekant til.
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