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TIPS & RÅD

TREKANTSSJAL MED KVASTE

Maya (100% uld, Nøgle ca 50 g = 125 m)
Ca 14 m x 26 p på p 6.5 = 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved andre typer garn)
Ca 134 x 55 cm (men kan gøres større eller mindre)
Ca 100 g (fv 17510)
6.5 mm
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Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i vore opskrifter kan variere afhængig af arbejdets type og form. For at
finde din størrelse anbefaler vi, at du først tager alle mål direkte på kroppen og derefter bestemmer, hvor meget
bevægelsesvidde, du ønsker. Børnetøj måles i centilong. Storlek 38, 44 = prematur, bruges som benævnelse for børn født
før udgangen af 37. graviditetsuge, plejer af betegnes som for tidligt fødte (PT - Pre Term), 50 cl (ca 0-1 måned) til 170
centilong (ca 14 + år). Du måler hele barnets længde for at finde den rigtige centilongstørrelse. Længden på den indvendige
side af benet måler du fra skridtet til hælen. OBS! Se størrelsestabel på www.jarbo.se.
• 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, r=ret, omsl=omslag, arb=arbejde, p=pinde, sm=sammen, retst=retstrikning, km=kantmaske

FORKLARINGER

Udt: I begyndelsen af hver p laves et 1 omsl indenfor km, på næste p strikkes omsl drejet ret.
Retst: Alle p strikkes med retm.

TREKANTSSJAL

Slå 3 m op på p 6,5. Tag 1 m ud i begyndelsen af hver p.
Pind 1: km, omsl, 2 rm.
Pind 2: km, omsl, rm til der er 2 m tilbage, strik omsl drejet ret, km.
Alle pinde strikkes som pind 2, 1 m mere for hver pind.
Tag ud til der er 134 m på pinden (eller den ønskede længde).
Luk af, ganske løst, det må ikke stramme.

MONTERING

Lav tre kvaste efter skitsen. Hæft alle tråde. Sy kvastene fast.
FORKLARING – Kvast
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