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TIPS & RÅD

FORKLARINGER

’FLORA VIOLA’ – PONCHO MED BLOMSTERBORT

Mellanraggi (75% Uld ”Superwash” 25% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 260 m)
Ca 18 m og 22 p i glatstrikning på p 5 = 10 x 10 cm
Ylle (100% Uld. Nøgle ca 100 g = 208 m)
Ca 18-19 m og 22 p i glatstrikning på p 5 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Ca 53 x 150 cm (før montering)
Ca 58 x 150 cm (før montering)
Ca 300 g (fv 28221, lilla, Mellanraggi)
Ca 400 g (fv 15404, blå, Ylle)
5.0 mm, 80 cm
5,5 mm, 80 cm
2 markører
Ann-Louise Sörman E-POST patterns@jarbo.se
G. Immerkær
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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.
• 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.
• Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.
1 dobbelt omslag: Slå garnet 2 gange om pinden, på vrangsiden strikker du dobbeltomslaget som en ret og en vrang m.
1 overtrækningsindtagning (oti): tag 1 m løst af, strik næste m ret, træk den løse m over den strikkede.
m: markør.
Ponchoen strikkes i et stykke som derefter syes sammen med den korte side mod den lange side for at få en spids midt foran.
Sidste maske på hver pind tages løst af med garnet foran masken. Første m på hver pind strikkes ret. Disse m indgår som
kantmasker.

PONCHO (A & B)

Slå 96 m op.
Strik 3 p ret, strik derefter 1 p med: 4 r, sæt en markør (m), vrang til der er 4 m tilbage på p, sæt en markør, 4 r.
Pind 1, 5, 9: 4 r (kantmasker), m * 4 r, 2 r sammen, 1 dobbelt omslag, 1 oti, 3 r* Gentag *-* frem til markøren, 4 r.
Pind 2, 4, 6, 8, 10: 4 r, m, vrang frem til næste m, 4 r.
Pind 3, 7: 4 r, m, *2 r, 2 r sammen, 1 dobbelt omslag, 1 oti, 2 r sammen, 1 dobbelt omslag, 1 oti, 1 r* gentag *-* frem
til næste markør, 4 r.
På resten af ponchoen strikkes der kun blomster langs den højre kant:
Strik 8 p glatstrikning, undtagen over kantmaskerne, som fortsat strikkes ret på alle pinde, strik derefter:
Pind 1, 5, 9: 4r, m, 2 r sammen, 1 dobbelt omslag, 1 oti, r frem til markøren, 4 r.
Pind 2, 4, 6, 8, 10: 4 r, m, vr frem til markøren, 4 r.
Pind 3, 7: 4 r, m, 2 r, 2 r sammen, 1 dobbelt omslag, 1 oti, 2 r sammen, 1 dobbelt omslag, 1 oti, r frem til markøren, 4 r.
Gentag de 8 pinde glatstrikning og og blomstermønstret, afslut med 5 p glatstrikning, sidste gang er når hele arb måler
ca 150 cm. For at blomsterne får samme afstand når ponchoen er syet sammen, strikkes der kun 5 pinde glatstrikning i
stedet for 8 pinde som der var i starten.
Luk af fra vrangsiden.

MONTERING

Gør arbejdet fugtigt og spænd det ud. Når det er tørt syes aflukningskanten fast til langsiden i den side, hvor der ikke
er blomsterbort. Derved får du en blomsterbort hele vejen rundt nederst.
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