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GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
HUE:
STØRRELSER
OMKREDS
GARNFORBRUG
STRØMPEPINDE
RUNDPINDE

PATENTSTRIKKET HUE OG HALSRØR

Maya (100% uld, Nøgle ca 50 g = 125 m)
Patentstrik på p 5: Ca 15 m x 34 p = 10 x 10 cm
Patentstrik på p 6: Ca 14 m x 28 p = 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
S/M (M/L)
Ca 51-53 (54-56) cm
Ca 60 (70) g (fv 17503)
4 og 5 mm
5 mm, 40 cm

HALSRØR:
GARNFORBRUG
PINDE

Ca 180 g (fv 17503)
6 mm

DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE

Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se
G. Immerkær
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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

m=maske/masker, vr=vrang/vrangmaske, r=ret/retmaske, arb=arbejdet, omg=omgang, sm=sammen,
glatst=glatstrikning, retst=retstrikning, p=pind/pinde.

FORKLARINGER

Glatstrikning på rundpind: alle pinde strikkes ret.
Retstrikning på rundpind: *omg 1: ret, omg 2: vrang*. Gentag *-*
Patentstrikning på rundpind:
Omg 1: *1 r, slå om + tag 1 m løs af som om den skulle strikkes vrang med garnet bag arb*, gentag *-* pinden ud.
Omg 2: *slå om + tag 1 m løs af som om den skulle strikkes ret, 1 vr (= omsl + den løse m)*, gentag *-* pinden ud.
Omg 3: *1 r (omsl + den løse m), slå om + 1 m løs af som om den skulle strikkes vrang*, gentag *-* pinden ud.
Omg 2 og 3 gentages hele tiden.
Patentstrik frem og tilbage:
P 1: 1 r *slå om + tag 1 m løs af som om den skulle strikkes vrang med garnet bag arb, 1r*,
gentag *-* slut med at slå om + tag 1 m løs af, 1 r.
P 2: 1 r *2 r sm (omslag + den løse m), slå om + tag 1 m løs af som om den skulle strikkes vrang*,
gentag *-*, slut med 2 r sm, 1 r.
Gentag p 2 til arb har den ønskede længde (alle pinde strikkes på samme måde).

HUE

Slå 70 (78) m op på p 4, fordel maskerne på 4 pinde.
Strik 3,5 cm glatstrikning.
Skift til p 5 og strik 6 p retstrik, tag på første omg 10 m ud.
Skift til p 4 og tag 10 m ind, strik 3,5 cm glatstrik.
Skift til rundp 5 og tag 10 m ud.
Strik 14 cm patentstrik.
Strik nu retstrik og lav indtagninger.
Tag 8 m ind jævnt fordelt over første omg. Strik 1 p vrang.
Fortsæt med at tage ind på hver anden omg til der er 16 m tilbage på pinden.
Skift til strømpepinde, når det bliver nødvendigt.
Klip garnet over og træk enden gennem de 16 masker.

HALSRØR

Slå 44 m op på p 6 og strik ca 130 cm i patentstrik, eller til ønsket længde. Luk af, pas på det ikke kommer til at stramme.

MONTERING

Hæft alle ender. Buk den nederste kant på huen mod vrangen og hæft den fast. Buk i det retstrikkede stykke.
Sy halstørklædet sammen til et rør.
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