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TIPS & RÅD

PANDEBÅND OG HÅNDLEDSVARMERE MED STJERNE I REFLEX
Reflex (61% Uld, 26% Polyamid, 13% Refleksgarn. Ca 50 g = 64 m)
Raggi (70% Uld ”Superwash”, 30% Polyamid. Ca 100 g = 150 m)
Ca 20 m x 26 p i glatstrikning på p 4 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
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MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
One size. Hovedomkreds: Ca 46-54.
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se
Omkreds: Ca 40 cm, ikke udstrakt. Højde: Ca 10 cm.
Fv 1: Ca 50 g (Raggi, fv 15126, rød / 15124, grøn / 1500, hvid / 1549, grå)
Fv 2: Ca 5 g (Reflex, fv 34101, hvid / 34102, grå / 34107, rød / 34106, rosa / 34105, blå)

One size.
Omkreds: Ca 18 cm, ikke udstrakt. Længde: Ca 15 cm.
Fv 1: Ca 50 g (Raggi, fv 15126, rød / 15124, grøn / 1500, hvid / 1549, grå)
Fv 2: Ca 5 g (Reflex, fv 34101, hvid / 34102, grå / 34107, rød / 34106, rosa / 34105, blå)
4 mm
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
G. Immerkær
• 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.
• Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

FORKORTELSER

m=maske/masker, p=pind/pinde, r=ret/retmaske, vr=vrang/vrangmaske, omg=omgang, kantm=kantmaske, rets=retsiden,
vrangs=vrangsiden.

FORKLARINGER

Kantm: Den yderste m i hver side strikkes ret på alle pinde.
Elastisk aflukning: Strik maskerne som ribben viser. Strik 2 m, sæt dem tilbage på venstre pind og strik dem sammen til 1 m.
Hvis den sidst strikkede m er en ret, strikkes de 2 m drejet ret sammen. Er den sidst strikkede m er en vrang, sættes de
tilbage med garnet foran arb og strikkes vrang sammen.

PANDEBÅND

Slå 86 m op på p 4.
Pind 1 (vrangs): Kantm, rib: *1 vr, 2 r*, gentag *-* i alt 28 gange, kantm.
Pind 2 (rets): Kantm, rib: *2 vr, 1 r*, gentag *-* i alt 28 gange, kantm.
Pind 3: Som pind 1.
Pind 4: Kantm, 32 m rib som pind 2, 19 m ifølge diagrammet, 33 m rib, kantm.
Fortsæt med at strikke ifølge diagrammet, med rib på hver side.
Pind 21 (vrangs): Som pind 1.
Pind 22 (rets): Som pind 2.
Pind 23 (vrangs): Som pind 1.
Luk elastisk af fra retsiden. Sy sammen midt bag, brug kantm til sømrum. Hæft alle ender.

HÅNDLEDSVARMERE

TEGNFORKLARING
= fv 1
= fv 2

Slå 38 m op på p 4.
Pind 1 (vrangs): Kantm, rib: *1 vr, 2 r*, gentag *-* i alt DIAGRAM
12 gange, kantm.
Pind 2 (rets): Kantm, rib: *2 vr, 1 r*, gentag *-* i alt 12
gange, kantm.
Gentag pind 1-2 i 8 cm.
For at placere stjerne på oversiden af hånden, strikkes højre
og venstre forskelligt:
Venstre hånd:
*Næste pind (rets): Kantm, 17 m rib som pind 2, 19 m
ifølge diagrammet, kantm.
Næste pind (vrangs): Kantm, 19 m ifølge diagrammet, 17
m rib som pind 1, kantm.*
Højre hånd:
*Næste pind (rets): Kantm, 2 vr, 19 m ifølge diagrammet,
15 m rib, kantm.
Næste pind (vrangs): Kantm, 15 m rib, 19 m ifølge
diagrammet, 2 r, kantm.*
Gentag *-* til diagrammet er strikket 1 gang.
Pind 21 (vrangs): Som pind 1.
Pind 22 (rets): Som pind 2.
Diagrammet viser alle pinde. Strikkes i glatstrikning.
Pind 23 (vrangs): Som pind 1.
Luk elastisk af fra retsiden. Sy sammen i siden, brug kantm
til sømrum. Hæft alle ender.
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