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TIPS & RÅD

SOMMERPONCHO

Grand Elise (60 % bomuld, 40 % akryl. Ca 100 g = 160 m)
Ca 12-13 m i mønster på p 5 = 10 cm
Garngruppe 6 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
XS-M(L-2XL)
32-42(44-54)
Ca 107(114) cm
Ca 44-45(47-48) cm
Ca 50(53) cm
Ca 500(550) g (fv 16305)
4.5 mm (3 stk.)
5 mm, 80 cm
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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 at 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

vr=vrang/vrangmaske, arb=arbejdet, vrangs=vrangsiden, luk=luk af, forst=forstykke, kantm = kantmaske, m=maske/masker,
r=ret/retmaske, rets=retsiden, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, omg=omgang, udt=udtagning

FORKLARINGER

Kantmaske (kantm) = Yderste m i hver side strikkes ret på alle pinde.

MØNSTER

Omg 1: (rets) X strik 2 m ret sammen, 2 omslag X. Gentag X-X pinden ud.
Omg 2: (vrangs) Strikkes vrang. OBS! Strik det første omslag vrang og lad det andet glide af pinden.
Omg 3: X 2 omslag, tag 1 m løst af, strik 1 r, træk den løse m over X. Gentag X-X pinden ud.
Omg 4: = omgang 2
Gentag omg 1-4.

RYG

Slå 140(148) m op på rundp 5 og strik 1 p drejet ret (ret i bagerste maskebue) = vrangs. Strik derefter 2 p ”alm” ret. Tag
på sidste p 12(14) m ind jævnt fordelt = 128(134) m.
På næste p fra retsiden strikkes mønster ifølge forklaringen indenfor 2 kantm i hver side.
OBS! Den yderste kantm i hver side strikkes således: I starten af p: Strik m drejet ret. I slutningen af p: Tag m løst af
med garnet foran arb.
Strik mønster til arb måler ca 50(53) cm. Slut med en hel mønsterrapport (dvs. slut med p 4). Strik 1 p ret.
På næste p fra vrangsiden sættes de første 51(54) m på en tråd = venstre skulder. Luk 26 m af til nakke. Sæt de sidste
51(54) m på en tråd = højre skulder.

FORSTYKKE

Strikkes som ryggen, men strik forstykket ca 44(47) cm langt. Slut med en hel mønsterrapport (dvs. slut med p 4). Strik
1 p ret. Sæt skuldrenes m på en tråd og luk af til hals som på ryggen.

MONTERING

Strik skuldrene sammen (en skulder ad gangen) således: Sæt forstykkets m på en p 4.5 og ryggens m på en p 4.5.
Hold pindene parallelt i venstre hånd med vrangsiden af arb ud. Strik første m fra hver p sammen. Strik anden m fra hver
p sammen, træk den første m over den anden = 1 m på højre pind. Fortsæt på denne måde med at strikke masker sammen
og lukke af til alle m er lukket af.
Frynser: Hver frynse skal bestå af 2 tråde ca 30 cm lange. Sæt dem fast langs den nederste kant med ca 2½-3 cm’s
mellemrum. Når frynsen er sat fast, består den af 4 tråde og er ca 14 cm lang.
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