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RILLESTRIKKET TREKANTSJAL & TORGVANTER

Llama Silk (70 % Myk babylama, 30 % morbærsilke. Nøste ca. 50 g = 165 m.)
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Ca. 15 m og 30 p rillestr på p 5 = 10 x 10 cm
Én størrelse
Se skisse
Fg 1: Ca. 100 g (fg 12203, gråbeige)
Fg 2: Ca. 20 g (fg 12205, brunbeige)
Fg 3: Ca. 50 g (fg 12214, blågrønn)
5 mm, 80 cm
Ca. 28 m og 44 p rillestr på p 3 = 10 x 10 cm
Én størrelse
Ca. 30 g (fg 12205, beige)
3 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.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, kantm=kantmaske, m=maske, mb=maskebue, midtm=midtmaske, omg=omgang, p=pinne, r=rett,
rillestr=rillestrikk, sm=sammen, vr=vrang, vr.bord=vrangbord, økn=økning

FORKLARINGER

Kantmaske: Strikkes r på alle p.
Økning: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, forfra med venstre p, strikk r i bakre mb.
Rillestrikk frem og tilbake: R på alle p.
Rillestrikk rundt: 1 omg r, 1 omg vr.
Elastisk avfelling: Strikk 2 r, sett de 2 m tilbake på venstre p, strikk dem så sm i de bakre mb, strikk 1 r, nå er det 2 m
på høyre p, sett tilbake de 2 m til venstre p, strikk dem sm i bakre mb, strikk 1 r, nå er det 2 m på høyre p, sett de 2 m
tilbake til venstre p, strikk dem sm i bakre mb. Fortsett slik til alle m er avfelt.

SJAL

Legg opp 7 m på rundp 5 med fg 1.
1. p: 7 r 		
2. p: 3 r, kast, 1 r, kast, 3 r.
3. p: 9 r 		
4. p: 3 r, kast, 3 r, kast, 3 r.
5. p: 11 r		
6. p: 3 r, kast, 2 r, kast, 1 r (= midtm), kast, 2 r, kast, 3 r.
7. p: 15 r 		
8. p: 3 r, kast, 4 r, kast, 1 r, kast, 4 r, kast, 3 r.
9. p: 19 r, sett en markør i midtm.
10. p: 3 r, kast, strikk r til den markerte midtm, kast, 1 r, kast, strikk r til det gjenstår 3 m, kast, 3 r.
11. p: r m.
Gjenta 10. og 11. p hele tiden.
Når arb måler ca. 59 cm (mål langs en kant) bytt til fg 2, strikk 12 p. Bytt til fg 3, strikk 24 p.
Fell passe løst av, det må ikke stramme. Bruk gjerne en elastisk avfelling.

MONTERING

Legg sjalet mellom fuktige håndklær og la alt tørke. Fest alle tråder.

TORGVANTER

Legg opp 18 m på strømpep 3. Fordel m på 3 p og strikk rundt i rillestr i 5 omg.
6. omg: Fell av 3 m, strikk 6 r (overside), fell av 3 m, 6 r (underside).
Hver side strikkes videre for seg i rillestr.
Etter 3 p økes i hver side, innenfor 2 m, annenhver p: Strikk 2 r, økn, r til det gjenstår 2 m, økn, 2 r.
Underside: Øk til det er 22 m på p. La m hvile og strikk oversiden.
Overside: På den andre siden økes det til det er 24 m på p. Strikk 2 p rillestr.
Strikk sammen 1. og siste m på de 2 p i hver side = 44 m, fordel m på 4 p.
Nå strikkes rundt i rillestr til arb måler 8 cm, skal siste omg være r (vrangen).
Strikk 8½ cm vr.bord, 2 r, 2 vr.
Fell løst av, det skal ikke stramme.
Fest alle tråder.
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