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GARNKVALITET
GARNALTERNATIV
STØRRELSE

LANG & KORT HUE & HALSRØR I REFLEKS

Reflex (61% uld ”superwash”, 26% polyamid, 13% refleks, nøgle ca 50 g = 64 m)
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved anden garntype)
En størrelse
GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
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HUER:
STRIKKEFASTHED
LÆNGDE (A)
LÆNGDE (B)
OMKREDS
GARNFORBRUG (A)
GARNFORBRUG (B)
PINDE

Ca 10 m x 14 omg glatst på p 10 mm = 10 x 10 cm
Ca 22 cm
Ca 30 cm
Ca 39 cm (ikke strakt)
Ca 100 g (fv 34104, rosa)
Ca 125 g (fv 34107, rød)
10 mm

HALSRØR:
STRIKKEFASTHED
LÆNGDE
GARNFORBRUG
RUNDPIND

Ca 30 m rib ikke strakt (3 rm, 3 vm) på p 7 = 10 cm
Ca 45-50 cm
Ca 200 g (fv 34104, rosa / 34107, rød)
7 mm, 60 alt 80 cm
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• 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 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, p=pinde, kantm=kantmaske, rm=retmaske, vm=vrangmaske, glatst=glatstrikning, arb=arbejde

FORKLARINGER

Første og sidste m strikkes ret på hver omg = kantm.
OBS! Huerne strikkes med dobbelt garn.

KORT
HUE (A)

LANG
HUE (B)

HALSRØR

Slå 52 m op med dobbelt garn på p 10 og strik rib 1 rm, 1 vm indenfor kantm. Når ribben måler ca 8 cm strikkes glatst
resten af arb. Når arb måler ca 17 cm tages ind til pullen. *Tag 10 m ind jævnt fordelt over omg, strik 1 omg vm*, gentag
*-* yderligere 2 gange. Klip tråden af og træk den gennem de resterende m. Hæft tråden og sy huen sammen, brug kantm
som sømrum.
Slå 52 m op med dobbelt garn på p 10 og strik rib 1 rm, 1 vm indenfor kantm. Når ribben måler ca 8 cm strikkes glatst
resten af arb. Når arb måler ca 24 cm tages ind til pullen. *Tag 10 m ind jævnt fordelt over omg, strik 1 omg vm*, gentag
*-* yderligere 3 gange. Klip tråden af og træk den gennem de resterende m. Hæft tråden og sy huen sammen, brug kantm
som sømrum.
Slå 120 m op på rundp 7 og strik, ribstrikning (3 rm, 3 vm) til arb måler ca 45 cm (eller til garnet er brugt).
Luk løstaf i rib. Hæft alle tråde.
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