91737
RAGGI

Version 1

91737

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
STØRRELSE/MÅL
GARNFORBRUG

PINDE
RUNDPIND
DESIGN & TEKST
TIPS & RÅD

PLAID

Raggi (70 % Uld ”SW”, 30 % Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
Ca 14 m x 19 p = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved anden garntype)
Ca 140 x 125 cm
Fv 1: Ca. 200 gram (Fv. 1500, naturhvid)
Fv 2: Ca. 150 gram (Fv. 15117, gråbrun)
Fv 3: Ca. 150 gram (Fv. 15118, brun)
Fv 4: Ca. 200 gram (Fv. 1549, lysgrå)
Fv 5: Ca. 400 gram (Fv. 15119, mellemgrå)
Fv 6: Ca. 150 gram (Fv. 1550, mørkgrå)
Vejledende p. 5 mm
5 mm, 80 cm (til kanten)
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• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikke/hæklefastheden
passer. Hvis strikke/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
• Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

FORKORTELSER

r = ret, p = pind, vr = vrang, m = masker, km = kantmaske, sm = sammen

FORKLARINGER

Gobelinstrik: Hvert felt strikkes med sit eget garnnøgle.
Ved farveskift: Snoes garnet omkring hinanden på bagsiden.
Maskesting: Sy fra retsiden med samme farve garn som det strikkede. Brug en tyk nål uden spids. Sy sammen, så
kantmasken danner søm på vrangen. Stik nålen under 2 tråde i den ene bane, skift til den anden bane og stik igen under
to tråde. Træk banerne sammen efterhånden, med tilpas fasthed. Det kan være nødvendigt, kun at sy under en enkelt
tråd med maskesting, når felterne skal tilpasses ved farveskift. Se fotoserie med maskesting.

PLAID

Plaiden er strikket i baner. Der er brugt 6 baner til plaiden.
Strikkes i gobelinstrik efter diagram.
Kanten er strikket i ret, efter banerne er syet sammen.

BANE

Sådan strikkes en bane:
Start i bunden af diagrammet og slå op med samme farve garn, som bruges i de nederste felter. Bane 1 starter med farve
3 og 4. Bane 2 starter med farve 5 og 1.
Første pind er nederste linje i diagrammet.
Slå 32 m op = 1 km, 30 m som på diagram, 1 km. Opslagskanten er ikke vist i diagrammet.
Strik glatstrik efter diagram. Strik km ret på alle p og i samme farve som hvert felt.
Efter sidste p i diagrammet lukkes løst af, med samme farve som hvert felt har.
Strik 3 baner efter hvert diagram.
Sy banerne sammen med maskesting, skiftevis bane 1 og bane 2 ved siden af hinanden.
Vær opmærksom på, hvad der er op og ned på hver bane.
Hæft alle ender og du er klar til at strikke kanten.

KANTER

Strikkes frem og tilbage på rundpind med farve 5.
Start i den ene side. Strik masker op i den ene side af plaiden.
Strik 1 m pr. række, men spring over ca. hver 4. række. Læg mærke til, hvordan det passer med din strikkefasthed,
så kanten bliver jævn og tilpas som afslutning på plaiden.
Prøv evt. på en mindre del af kanten først.
Strik 23 p ret og luk løst af.
Strik kanten i den anden side af plaiden på samme måde.
Kant i toppen af plaiden:
Strik m op i enden af kanten, der er strikket på siden af plaiden (ca. 1 m pr. rille).
Fortsæt i toppen af hver bane, med at strikke 1 m op i hver m fra plaiden. Slut med at strikke 1 m op i kanten på den
anden side af plaiden (ca. 1 m pr. rille).
Strik 23 p ret og luk løst af.
Hvis din kant er for løs ift. plaidens strikkefasthed, kan det justeres ved at strikke nogle m sm, jævnt fordelt på første p.
Prøv evt. på en mindre del af kanten først.
Kant i bunden af plaiden:
Strikkes på samme måde som i toppen af plaiden.

DIAGRAM – Bane 1
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DIAGRAM – Bane 2
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MASKESTING
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Tallene i diagrammet viser,
hvilken farve du skal strikke med.
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