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REFLEKSSTRIBET PANDEBÅND

Reflex (61% Uld ”Superwash”, 26% Polyamid, 13% Reflexgarn. Nøgler Ca 64 m = 50 g)
Ca 22 m x 23 omg mønsterstrik (ikke strakt-) med pind 4 = 10 x 10 cm.
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved skift af garn)
GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
En størrelse. Passer hovedomkreds ca 52-58 cm.
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale
og
tekster
er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.
For: Ca 7 cm. Bag: Ca 12 cm.
Ca 40 g (grå: fv 34102)
FOTO Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
FOTOMODEL Lina Östling
4 mm, 40 cm
Evt. markører
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se
Linda Brodin/Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
Elin Kjems Nissen

• 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.

FORKORTELSER

vr=vrangmasker, arb=arbejdet, m=maske/masker, r=retmaske, p=strikkepind/pinde, sm=sammen/ialt, omg=omgang, dr=
drejet

FORKLARING

Mønster:
Omg 1: *1 vr, 2 r*, gentag *-* omg rundt.
Omg 2: Strik vr over vr, r over r. Gentag omg 2.
Vendemaske - r: Læg garnet foran arb, løft m som om du skulle strikke den vr, til højre p, læg garnet bagom arb og sæt
den løftede m tilbage på venstre p = vendemasken.
Strik vendemaskerne sammen: Når vendemaskerne strikkes, løfter du omslaget op (garnet som lægges rundt om
vendemasken) på venstre pind og strik vendemasken sammen med omslaget.
Aflukning: Du kan maske af som sædvanligt, i r/mønster, eller for en pænere og mere strækbar kant kan du lave en
elastisk afmaskning: Strik m efter mønster. Strik 2 m, sæt dem tilbage på venstre pind og strik dem sammen til 1 m.
Er den sidste m strikket ret, strikkes de som 2 r dr sm. Er den sidste m strikket vr, sættes de tilbage med garnet foran
arb og strikkes som 2 vr sm.

PANDEBÅND

Slå 84 m op på rundpind 4 mm. Samles til en ring og strikkes rundt i mønster til arb måler 6½ cm.
1.m på omg (1 vr) = midt bag. Sæt en markør ved m midt bag. Samt en markør mellem 28. og 29.m (M1) og en markør
mellem 57. og 58. m (M2).
Nu strikkes korte omg med vendemasker (se forklaring):
Omg 1 (retsiden): Strik 28 m i mønster (frem til M1), vendemaske, vend.
Omg 2 (vrangsiden): Strik 55 m i mønster fra vrangsiden (frem til M2), vendemaske, vend.
Omg 3: Strik frem til 1 m før vendemasken på foregående omg, vendemaske, vend.
Omg 4: Som omg 3.
Omg 5-8: Strik frem til 2 m før vendemasken på foregående omg, vendemaske, vend.
Omg 9-10: Som omg 3.
Omg 11 (retsiden): Strik alle 84 m omg rundt i mønster. Glem ikke at samtidigt strikkes vendemaskerne sammen med
omslaget (se forklaring).
Luk af, gerne elastisk (se forklaring).
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