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GARNKVALITET (A,B,C)
STRIKKEFASTHET
GARNALTERNATIV
STØRRELSE (A,B)
STØRRELSE (C)
GARNFORBRUK (A,B)
GARNFORBRUK (C)
STRØMPEPINNER (A,B)
HEKLENÅL (C)
TILBEHØR
DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

EGGENDE LUER

GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
Mini Akryl Metallic (92 % Akryl, 8 % Lurex. Nøste ca. 10 g = 36 m)
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
Ca. 28 m glattstrikk på p 3 mm = 10 cm
FOTO Järbo Garn
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Lengde: ca. 7-8 cm, omkrets: ca. 32 cm (lett strukket).
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se.
(Passer også til hodet på Barbiedukken)
OVERSETTER HAR IKKE ANSVAR FOR KONTROLL AV OPPSKRIFTEN.
Lengde: ca. 5 cm, omkrets: ca. 14 cm.
(Passer også til hodet på Barbiedukken)
Ca. 10 g (art.nr. 80504, pakke med 10 nøster)
Fg 1: Ca. 5 g (art.nr. 80504, pakke med 10 nøster)
Fg 2: Ca. 5 g (art.nr. 80504, pakke med 10 nøster)
2.5 mm
3 mm
Pom pom maker (ex. KnitPro Pom pom maker, art.nr. 910871): Minste størrelsen
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

FORKORTELSER

Strikking: arb=arbeid(et), fg=farge, glattstr=glattstrikk, m=maske, omg=omgang p=pinne, r=rett, sm=sammen, vr=vrang,
vr.bord=vrangbord
Hekling: lm=luftmaske, fg=farge, fm=fastmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, m=maske, lmb=luftmaskebue, sm=sammen

STRIKKEFORKLARINGER

Kantmaske (kantm): Første og siste m strikkes r på alle p. Alle økninger gjøres innenfor kantm.
Felling: I begynnelsen av p: Ta 1 m løs av, strikk 1 r, dra den løse m over den strikkede. I slutten av p: Strikk 2 m r sm.

HEKLEFORKLARINGER

Luftmaske (lm): Lag en renneløkke på nålen, *kast på nålen, dra garnet gjennom løkken*, gjenta *-* til ønsket antall lm.
Fastmaske (fm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m, kast på nålen, dra det gjennom begge
m på nålen.
Kjedemaske (kjm): Stikk nålen ned i neste m, kast på nålen, dra det gjennom m og direkte gjennom m på nålen.

LUE (A,B)

Lue A: Legg opp 40 m på strømpep 2.5, fordel m på 4 strømpep og strikk ca. 6 cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr.
Strikk 2 og 2 m r sm ut omg, strikk 1 omg vr.bord, strikk igjen 2 og 2 m r sm ut omg, klipp av tråden og dra den gjennom
de resterende m.
Vreng arb og fest trådene. Brett opp en kant så den rette kanten kommer mot forsiden. Lag en liten dusk og fest den
midt oppå luen.
Lue B: Legg opp 40 m på strømpep 2.5, fordel m på 4 strømpep og strikk ca. 7 cm vr.bord rundt, 2 r, 2 vr.
Strikk nå 2 og 2 m r sm ut omg, strikk 1 omg vr.bord, strikk igjen 2 og 2 m r sm ut omg, klipp av tråden og dra gjennom
de resterende m.
Vreng arb og fest trådene. Brett opp en kant så den rette kanten kommer mot forsiden. Lag en liten dusk og fest den
midt oppå luen.

LUE (C)

Legg opp 4 lm med fg 1 med heklenål 3 mm og sett sm til en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 11 fm rundt ringen.
2. omg: Hekle 2 fm i hver m = 22 fm.
3.-5. omg: 22 fm
6. omg: Hekle *2 fm, 2 fm i neste m* gjenta *-* = 29 fm.
7. omg: Hekle 29 fm
8. omg: Hekle *3 fm, 2 fm i neste m* gjenta *-* = 36 fm.
9.-14. omg: Hekle 36 fm
15. omg: Bytt til fg 2, hekle 36 fm.
Klipp av garnet og fest trådene.

DUSK

Bruk pom pom maker eller klipp til en mal selv i kartong eller lignende: Bestem størrelsen på dusken og klipp ut to runde
pappskiver som har denne diameteren (dusken på bildet: ca. 3.5 cm og hull ca. 1.5 cm i diameter.) Klipp et stort hull i
midten så det blir to ringer og klipp over ringen (se den svarte streken på skissen). Legg ringene sammen, og pass på
at punktet der ringene er klippet over ikke ligger oppå hverandre. Vikle garnet rundt begge ringene. Jo mer garn jo
tettere dusk. Klipp til slutt opp trådene midt mellom de to ringene. Pass på at du ikke drar ut trådene. Legg en tråd inn
mellom de to ringene, knyt en enkel knute så den legger seg rundt midten på trådene og stram til. Knyt en ekstra knute.
Nå kan du enkelt trekke ringene ut av dusken ved å ta tak i dem der de er klippet opp. Har trådene ujevn lengde, kan du
klippe dem til.
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GARNDUSK (pompong)

