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STØRRELSE
MÅL (A) HUE
MÅL (B) FILTEDE VANTER
MÅL (C) BUFF
GARNFORBRUG (A)
GARNFORBRUG (B)
GARNFORBRUG (C)
STRØMPEPINDE (B)
RUNDPIND (A,C)
DESIGN & TEKST
OVERSÆTTELSE

HUE, HÅNDVARMER & BUFF MED RULLEKANT
Alpacka Solo (100 % Alpacka. Nøgle ca 50 g = 167 m)
Ca 30 m x 43 omg glatstrik på p nr 2.5 = 10 x 10 cm
En størrelse
Omkreds: Ca 45 cm Længde: Ca 29 cm
Omkreds: Ca 17 cm Længde: Ca 25 cm
Omkreds: Ca 45 cm Længde: Ca 45 cm
Ca 50 g (fv 29120)
Ca 45 g (fv 29120)
Ca 95 g (fv 29120)
Nr 2.5
Nr 2.5, 40 cm
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
Elin Kjems Nissen
DAMER - HANDSKER
a) Håndomkreds (cm) 16,9-17,6
6,7-6,9
a) Håndomkreds (")
b) Håndlængde (cm) 16,5-17,1
b) Håndlængde (")
6,5-6,7

TIPS & RÅD

17,6-18,3
6,9-7,2
17,1-17,7
6,7-7

18,3-19
7,2-7,5
17,7-18,3
7-7,2
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19-19,8
7,5-7,8
18,3-18,9
7,2-7,4

• 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

arb=arbejdet, vrangs=vrangsiden, afm=luk af, bagst=bagstykket, fort=forstykket, indt=intagning/intagninger, km=kantmaske,
m=maske/masker, rest=tilbageværende, r=ret maske, rets=retsiden, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, omg=omgang,
udt=udtagning

FORKLARING

Udt 1 m: saml tråden op mellem 2 m på venstre pind og strik den ret, den blir så drejet.

HUE (A)

Begynd med 132 m på rundpind nr 2.5. Strik glatst over ca 22 cm.
Tag på næste omg 4 m ind jævnt fordelt ved at strikke 2 r sammen.
Næste omg: *Strik frem til 1 m før indtagningen og strik 2 r sammen*, gentag *-* omg rundt. Fortsæt med at tage ind
på denne måde på hver omg, indtil der er 48 m tilbage.
Skift til strømpepinde nr 2.5.
Næste omg: *Strik frem til 2 m før indtagningen og strik 3 r sammen*, gentag *-* omg rundt og til der er 8 m tilbage.
Bryd tråden, træk garnet gennem alle m og hæft alle tråde.

HÅNDVARMER (B)

Begynd med 48 m på strømpepinde nr 2.5 som fordeles på 4 pinde = 12 m på hver pind. Strik glatst over ca 14 cm.
Tommelkile:
Sæt en markør mellem to m der hvor tommelkilen skal placeres, hvor som helst (højre og venstre bliver ens).
Omg 1: Strik frem til markøren, udt med 1 m, strik 1 r, øg med 1 m. Fortsæt omg rundt. Flyt markøren 1 m til højre.
Omg 2: Strik uden udt.
Omg 3: Strik frem til markøren, udt med 1 m, strik 3 r, øg med 1 m. Fortsæt omg rundt. Flyt markøren 1 m til højre.
Omg 4: Strik uden udt.
Omg 5: Strik frem til markøren, udt med 1 m, strik 5 r, øg med 1 m. Fortsæt omg rundt. Flyt markøren 1 m til højre.
Omg 6: Strik uden udt.
Fortsæt udt på hver anden omg til der tommelkilen består af 19 m (mellem udt).
Sæt tommelkilens m på en maskeholder eller en tråd og strik hånden færdig. Slå 1 m op midt ovenfor tommelkilen og
fortsæt med at strikke glatst i 6 cm. Luk af.
Tommelen:
Saml tommelens m op samt strik 3 m nye m op fra hånden (den opslåede m + 1 m før og efter).
Fordel m på 3 pinde og strik glatst i ca 3 cm. Luk af.

BUFF (C)

Begynd på rundpind nr 2.5 med 142 m og strik rundt, begynd med 2 omg vrang og derefter glatst (r) til arbejdet måler
ca 45 cm, slut med 2 omg vrang. Luk af, ikke for fast. Bryd garnet og hæft tråderne.
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