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GARNFORBRUG (A)

STRIBEDE HALSTØRKLÆDER OG MATCHENDE HUER
Raggi (70 % Uld ’sw’, 30 % Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
Raggi (70 % Uld ’sw’, 30 % Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
Reflex (61 % Uld ”sw”, 26 % Polyamid, 13 % Reflekstråd. Ca 50 g = 64 m)
Lady (100 % Akryl. Ca 50 g = 125 m)
Fuga (50% Uld ”Superwash”, 50%, Akryl. Nøgle ca 50 g = 121 m)
Ca 20 m x 22 p i rib på p 4,5 mm = 10 x 10 cm (ikke strakt)
Ca 28 m x 23 p i rib på p 4,5 mm = 10 x 10 cm (ikke strakt)
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)

JUMPERPINDE (A, B)
JUMPERPINDE (C, D)
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One size
Ca 28 cm total længde (med ombuk ca 21 -22 cm)
Ca 47–60 cm (ikke strakt)
Fv 1: Ca 35 g (fv 1558, sort)
Fv 2: Ca 55 g (fv 1505, gul)
Fv 1: Ca 40 g (fv 15142, petrolblå)
Fv 2: Ca 60 g (fv 34102, refleks)
Fv 1: Ca 40 g (fv 44226, lyseblå)
Fv 2: Ca 60 g (fv 44205, hvid)
Fv 1: Ca 40 g (fv 60124, vinrød)
Fv 2: Ca 55 g (fv 60186, orange)
4.5 mm
5,5 mm
4.5 mm, 40 cm
5.5 mm, 40 cm
One size
Ca 16 cm x 170 cm (inkl. frynser)
Ca 13 cm x 180 cm (inkl. frynser)
Fv 1: Ca 150 g (fv 1558, sort)
Fv 2: Ca 130 g (fv 1505, gul)
Fv 1: Ca 160 g (fv 15142, petrolblå)
Fv 2: Ca 155 g (fv 34102, refleks)
Fv 1: Ca 110 g (fv 44226, lyseblå)
Fv 2: Ca 190 g (fv 44205, hvid)
Fv 1: Ca 115 g (fv 60124, vinrød)
Fv 2: Ca 95 g (fv 60186, orange)
4.5 mm
8 mm

GARNFORBRUG (B)
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• 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.

FORKORTELSER

vr=vrang/vrangmaske, ca=cirka, cm=centimeter, fv=farve, g=gram, kantm=kantmaske, r= ret/retmaske, m=maske, mm=
millimeter, mb= maskbue, p=pind/pinde, strømpep=strømpepinde, omg = omgang.

HUE (A, B)

Slå 96 m op med fv 1 på rundp 4.5 mm og strik 10 cm rib 2 r, 2 vr, skift til fv 2 og strik til hele arb måler ca 22 cm. Vend
huen og start med at lave et omslag som strikkes sammen med de 2 vr i slutningen af omg. Skift til strømpepinde, når der
ikke længere er masker nok på rundpinden. Strik 2 r, strik de 2 vr sammen til 1 vr. Fortsæt med at strikke 2 r, 1 vr i 4 cm.
Strik de 2 r sammen til 1 r. Strik 1 r, 1 vr i 4 cm. Strik maskerne sammen 2 og 2. Klip tråden over og træk enden gennem
de resterende masker. Hæft enden.
Buk kanten ca 8 cm op.

HUE (C, D)

Strikkes med dobbelt garn og p 5.5 mm. Derudover strikkes de som model A og B.

HALSTØRKLÆDE (A, B)

Slå 56 m op med fv 1 på p 4.5 og strik rib 2 r, 2 vr indenfor kantm (OBS! Kantm strikkes i starten af pinden altid drejet ret
og i slutningen af pinden tages kantm løst af med garnet foran arb). Strik 18 p med fv 1 og skift til fv 2, strik 18 p. Gentag
disse striber til der er 9 striber med fv 2, slut med 18 p med fv 1. Luk af og hæft alle ender. Mål ca 30 cm af til en frynse.
Tag 4 tråde og læg dem dobbelt og træk dem igenem ved retrillerne, start med fv 1 i yderkanten, sæt fv 2 i næste retstrikkede
rille, gentag.

HALSTØRKLÆDE (C, D)

Strikkes med dobbelt garn. Slå 28 m op med fv 1 på p 8 mm og strik rib 2 r, 2 vr (OBS! Kantm strikkes i starten af pinden
altid drejet ret og i slutningen af pinden tages kantm løst af med garnet foran arb). Strik 14 p med fv 1 og skift til fv 2 og
strik 14 p, gentag disse striber indtil der er 9 striber med fv 2, slut med en stribe i fv 1. Luk af og hæft alle ender. Mål ca
30 cm af til en frynse. Tag 4 tråde og læg dem dobbelt og træk dem igennem ved retrillerne, start med fv 1 i yderkanten,
sæt fv 2 i næste retstrikkede rille, gentag.
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