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TREKANTSJAL MED DUSKER

Maya (100 % ull. Nøste ca. 50 g = 125 m)
Ca. 14 m x 26 p på p 6.5 = 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Ca. 134 x 55 cm (men kan lett gjøres større eller mindre)
Ca. 100 g (fg 17510)
6.5 mm
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
• Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKORTELSER

kantm=kantmaske, m=maske, p=pinne, r=rett, rillestr=rillestrikk

FORKLARINGER

Øk 1 m: I beg på hver p strikkes 1 kast innenfor kantm, på neste p strikkes kastet vridd rett.
Rillestrikk (rillestr) frem og tilbake på p: Strikk r på alle p.

TREKANTSJAL

Legg opp 3 m på p 6.5. Øk 1 m i begynnelsen på hver p.
1. p: 1 kantm, 1 kast, 2 r.
2. p: 1 kantm, 1 kast, strikk r til det gjenstår 2 m, strikk kastet vridd r, 1 kantm.
Alle p strikkes som 2. p med 1 m mer for hver p.
Øk til det er 134 m på p (eller til ønsket lengde).
Fell av, ganske løst, det skal ikke stramme.

MONTERING

Lag tre dusker ifølge skissen. Fest alle løse tråder. Sy fast duskene.

FORKLARING – Dusk
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