91781
MAYA

Version 1

91781

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
STØRRELSER–CL
STØRRELSER–ALDER
GARNFORBRUG
PINDE
IDÈ
DESIGN & TEKST
OVERSÆTTELSE
TIPS & RÅD

BABYPONCHO

Maya (100 % Uld. Nøgle ca 50 g = 125 m)
Ca 17 m x 18 p og 26 v glatst på p nr 4.5 = 10 x 10 cm.
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved anden garntype)
74-86 cl
1-2 år
Ca 80 g (fg 17508)
Nr 4.5
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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, p=pind, arb=arbejdet, glstst=glatstrikning, retst=retstrikning, vrangs=vrangsiden, rm=retmasker

PONCHO

Del A: Slå 32 m op på p nr 4.5. Strik retstrikning til arb måler ca 41 cm. Luk af i rm.
Del B: Slå 32 m op på p nr 4.5. Strik 3 p retstrikning. Fortsæt herefter med glatstrikning inden for de 3 yderste m i hver
side som strikkes i retst. Strik til arb måler ca 39½ cm. Slut med 3 p retst. Luk af i rm.

MONTERING

Sy delene sammen på denne måde: Mål ud ca 17–18 cm på den ene lange side af del A laves en markering. Tag del B og
sy den korte side fast mod markeringen på del A (se skitse). Gør det samme med del B.
Frynser: Klip ca 16 cm lange tråde. Tag 4 tråde, fold dem på midten, træk dem foldede gennem 1 m i arbejdet og træk
de løse ender gennem løkken og træk til. Knyt i hver 3. m.
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