92039

MINIAKRYLMETALLIC

C
B

A

A

B

C

Version 2

92039

GARNKVALITET (A,B,C)
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
STØRRELSE (A,B)
STØRRELSE (C)
GARNFORBRUG (A,B)
GARNFORBRUG (C)
STRØMPEPINDE (A,B)
HÆKLENÅL (C)
TILBEHØR
DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE

ÆGGEHUER

Mini Akryl Metallic (92% Akryl, 8% Lurex. Nøgle ca 10 g = 36 m)
Ca 28 m i glatstrikning på pind 3 mm = 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Længde: ca 7-8 cm, omkreds: ca 32 cm (strakt).
(Passer også til hovedet på Barbiedukke)
Længde: ca 5 cm, omkreds: ca 14 cm.
(Passer også til hovedet på Barbiedukke)
Ca 10 g (art.nr. 80504, pakke med 10 nøgler)
Fv 1: Ca 5 g (art.nr. 80504, pakke med 10 nøgler)
Fv 2: Ca 5 g (art.nr. 80504, pakke med 10 nøgler)
2.5 mm
3 mm
Pompon-maker (ex. KnitPro Pom pom maker, art.nr. 910871): Mindste størrelse
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FORKORTELSER

Strik: vr=vrang/vrangmaske, m=maske/masker, r=ret/retmaske, p=pind/pinde, omg=omgang, arb=arbejdet, udt=udtagning,
glatst=glatstrikning, strømpep=strømpepinde, indt=indtagning/indtagninger, kantm=kantmaske
Hækling: lm=luftmaske, fm=fastmaske, km=kædemaske, omg=omgang, m=maske, hst=halvstangmaske, fv=farve,
lmb=luftmaskebue

HÆKLEFORKLARINGER

Luftmaske (lm) = Lav en løkke X stik nålen i løkken og træk garnet igennem X. Gentag fra X –X til det ønskede antal m
er opnået.
Fastmaske (fm) = Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem (2 m på nålen), slå om, træk garnet gennem
maskerne.
Kædemaske (km) = Stik nålen ned i næste m og træk tråden igennem, træk denne m gennem m på nålen.

HUE (A & B)

Hue A: Slå 40 m op på strømpep 2.5 mm, fordel m på 4 strømpepinde og strik rundt i rib 1 r, 1 vr. Strik ca 6 cm.
Strik på næste omg maskerne sammen 2 og 2, strik 1 omg rib, strik igen m sammen 2 og 2, klip tråden over og træk enden
gennem de resterende m.
Vend arb og hæft ender. Buk kanten op. Lav en lille pompon og sæt den fast i toppen af huen.
Hue B: Slå 40 m op på strømpep 2.5 mm og fordel m på 4 strømpepinde og strik rundt i rib 2 r, 2 vr i ca 7 cm.
Strik på næste omg maskerne sammen 2 og 2, strik 1 omg rib, strik igen m sammen 2 og 2, klip tråden over og træk enden
gennem de resterende m.
Vend arb og hæft ender. Buk kanten op. Lav en lille pompon og sæt den fast i toppen af huen.

HUE (C)

Hækl 4 lm med fv 1 og hæklenål 3 mm, saml til en ring med 1 km.
Omg 1: Hækl 11 fm om ringen.
Omg 2: Hækl 2 fm i hver m = 22 fm.
Omg 3-5: 22 fm
Omg 6: Hækl *2 fm, 2 fm i næste m* gentag *-* = 29 fm.
Omg 7: Hækl 29 fm
Omg 8: Hækl *3 fm, 2 fm i næste m* gentag *-* = 36 fm.
Omg 9-14: Hækl 36 fm
Omg 15: Skift til fv 2, hækl 36 fm.
Klip garnet over og hæft ender.

POM-PON

Brug en pompon-maker eller klip 2 runde skiver i karton eller lign. Vælg størrelse på pomponen og klip 2 cirkelformede
papskiver som har denne bredde (Pomponen på billede: ca 3.5 cm og hullet ca 1.5 cm i diameter.)
Klip et stort hul i midten. Læg skiverne oven på hinanden og træk garnet over begge skiver og gennem hullet. Jo mere
garn, jo tættere pompon. Klip trådene over mellem skiverne. Pas på ikke at trække tråden ud. Brug en dobbelt tråd til at
binde mellem skiverne. Stram til og bind godt. Hvis trådene er lidt ujævne, klippen pomponen til med en saks. Se tegning.
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POMPOM (over papskiver)

