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GLATTSTRIKKET SIRKELHALS

Manos del Uruguay Fino (70 % ekstra fin merinoull, 30 % silke. Hespe ca. 100 g = 450 m)
Garngruppe 2 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
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©COPYRIGHT Järbo Garn AB og Fairmount Fibers Ltd.
Ca 21 m glattstr på p nr. 4 = 10 cm.
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Bredde: Ca. 53 cm. Omkrets: Ca. 183 cm.
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Ca. 200 g (fg 14512)
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Ev. Heklenål (ca. 3-5 mm) og restegarn i avvikende farge
til provisorisk opplegg (kan utelates, se forklaringer)
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TIPS & RÅD

• For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
• Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den
angitte strikkefastheten. Stemmer ikke strikkefastheten, prøv med tykkere/tynnere pinner.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), fg=farge, glattstr=glattstrikk, m=maske, p = pinne, r=rett maske, vr=vrang maske.

FORKLARINGER

Glattstrikk (glattstr): r på retten, vr på vrangen.
Skjerfet strikkes i ett rett stykke som strikkes eller sys sammen til en ring til slutt. Ved å lage et provisorisk opplegg og deretter
sy sammen kortsidene med grafting/maskesting (se skisse) får du en usynlig tynn montering og en supersmidig hals.
OBS! Du kan selvsagt strikke vanlig opplegg og deretter strikke eller sy sammen kortsidene.
Provisorisk opplegg: Se siste side for heklet opplegg. (Man kan også lage provisorisk opplegg uten heklenål,
gå til Youtube.com og søk på ”Provisional cast on”.)

HALS

Legg opp 110 m på p nr. 4 eller 4.5 (gjerne med provisorisk opplegg).
Strikk glattstr til arb måler ca. 183 cm. Avslutt med en p fra vrangen.
Fell av.

MONTERING

Har du strikket vanlig opplegg, strikk da opp 1 m i hver m på første p. Du har da 1 p med m i hver kortside på halsen.
Legg kortsidene mot hverandre med retten opp. Sy sm med maskesting/grafting (se skisse), ved å forsiktig ta av 1 m om
gangen fra p samt 1 m fra oppleggstråden (om du har laget provisorisk opplegg) eller fra den andre pinnen (om du har
strikket vanlig opplegg og strikket opp m) og sy maskesting etterpå. Stram stingene passe til så de ligner de strikkede m.
Fest alle tråder.
Vask halsen forsiktig i kaldt vann med mildt vaskemiddel. Rull den inn i et håndkle for å få ut overflødig vann og la den
tørke liggende etterpå.

Maskesting/Grafting:

Provisorisk opplegg - heklet
[trinn for trinn]

Med provisorisk opplegg får du masker som blir
”åpne” den andre veien. Det provisoriske
opplegget hjelper deg når du skal begynne å
strikke.
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Når du etterpå tar bort oppleggstråden, kan
du plukke opp maskene fra den første heklede
raden på en pinne og strikke videre “nedover”.
Da kan første og siste pinne også sys sammen
med maskesting som gir en usynlig søm.
For å lettere se oppleggstråden, er det best
å bruke et garn i en farge som du ikke skal
strikke med, gjerne i en kontrastfarge.
Du trenger: Litt garn og en heklenål med
omtrent samme tykkelse som pinnene du
skal bruke.
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*

Legg garnet bak pinnen.

Med garn i en avvikende farge: Lag en
løkke på heklenålen og hold garnet
bak pinnen. Lag et kast med garnet på
heklenålen...
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Lag et kast på heklenålen...
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Gjenta *-* (punkt 3-5) til ønsket antall m. Klipp av tråden.

...og trekk det gjennom løkken på nålen = 1 m.
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..og trekk det gjennom løkken på nålen.

*

Begynn deretter å strikke med riktig garn iflg oppskriften (= 1. p).
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