91900

LLAMA SILK

Version 2

91900

GARNKVALITET
GARNALTERNATIV
SJAL:
STRIKKEFASTHED
STØRRELSE
MÅL
GARNFORBRUG
RUNDPIND
TORVEVANTER:
STRIKKEFASTHED
STØRRELSE
GARNFORBRUG
STRØMPEPINDE
DESIGN & TEKST
OVERSÆTTELSE
STØRRELSESGUIDE

TIPS & RÅD

RETSTRIKKET TREKANTSJAL & TORVEVANTER

Llama Silk (70% Blød babylama, 30% morbærsilke. Ca 50 g = 165 m.)
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved andre typer garn)
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Ca 15 m og 30 p retst på p 5 = 10 x 10 cm
En størrelse
Se skitse
Fv 1: Ca 100 g (fv 12203, gråbeige)
Fv 2: Ca 20 g (fv 12205, brunbeige)
Fv 3: Ca 50 g (fv 12214, blågrøn)
5 mm, 80 cm

MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se

Ca 156 cm

Ca 28 m og 44 omg retst på p 3 = 10 x 10 cm
En størrelse
Ca 30 g (fv 12205, beige)
3 mm
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
Jonna Nielsen
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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. 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.

FORKORTELSER

arb=arbejdet, kantm=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, omg=omgang, omsl=omslag, p=pind/pinde, rm=retmaske,
rets=retsiden, retst=retstrikning, udt=udtagning, vm=vrangmaske, vrangs=vrangsiden.

FORKLARINGER

Kantmaske: Strikkes ret på hver p.
Udtagning: Tag lænken op mellem 2 masker forfra med venstre p, strik ret i bagerste mb.
Retstrikning: Rm alle p.
Retstrikning i rundomg: 1 omg rm, 1 omg vm.
Elastisk lukning: Strik 2 rm, sæt de 2 m tilbage på venstre p, strik sm i bagerste mb, strik 1 rm, der er nu 2 m på højre
p, sæt de 2 m tilbage på venstre p, strik sm i bagerste mb, strik 1 rm, der er nu 2 m på højre p, sæt de 2 m tilbage på
venstre p, strik sm i bagerste mb. Fortsæt til alle m er lukket af.

SJAL

Slå 7 m op på rundp 5 m med fv 1.
P 1: 7 rm P 2: 3 rm, omsl, 1 rm, omsl, 3 rm.
P 3: 9 rm P 4: 3 rm, omsl, 3 rm, omsl, 3 rm.
P 5: 11 rm P 6: 3 rm, omsl, 2 rm, omsl, 1 rm, omsl, 2 rm, omsl, 3 rm.
P 7: 15 rm P 8: 3 rm, omsl, 4 rm, omsl, 1 rm, omsl, 4 rm, omsl, 3 rm.
P 9: 19 rm. Marker midterm.
P 10: 3 rm, omsl, rm til den markerede midterm, omsl, 1 rm, omsl, rm til der er 3 m tilbage, omsl, 3 rm.
P 11: rm.
Gentag p 10 og 11 hele tiden.
Når arb måler ca 59 cm (målt langs en kant) skiftes til fv 2, strik 12 p. Skift til fv 3, strik 24 p.
Luk af, det må ikke stramme. Luk gerne af elastisk.

MONTERING

Læg mellem fugtige håndklæder, lad tørre, Hæft alle tråde.

TORVEVANTER

Slå 18 m op på strømpep 3. Fordel m på 3 p og strik rundt.
Omg 1, 3, 5: vm
Omg 2, 4: rm
Omg 6: Luk 3 m, strik 6 rm (overside), luk 3 m, 6 rm (underside).
Hver side strikkes for sig, i retst.
Efter 3 p tages ud i hver side, indenfor 2 m, på hver anden pind: Strik 2 rm, udt, rm til der er 2 m tilbage, udt, 2 rm.
Underside: Tag ud til der er 22 m på p. Lad hvile, strik den oversiden.
Overside: Tag ud til der er 24 m på p. Strik 2 p retst.
Strik første og sidste m sammen på de 2 p i hver side = 44 m, fordel på 4 p.
Nu strikkes retst rundt til arb måler 8 cm, sidste omg = rm (vrangside).
Strikkes 8½ cm rib, 2 rm, 2 vm.
Luk af, det må ikke stramme. Luk gerne af elastisk.
Hæft alle tråde.
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