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ARIEL – HAVFRUETÆPPE TIL SMÅ OG STORE

VOKSEN:
GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
OMKREDS
HEL LÆNGDE
GARNFORBRUG
PINDE
RUNDPINDE

Raggi (70 % Uld Superwash, 30 % Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
Ca 15 m og 20 p i glatstrikning på p 7 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Ca 118 cm
Ca 160 cm (inkl. hale)
Ca 800 g (fv 1500)
7, 9 og 12 mm
7 mm, 80 cm

BARN:
GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
OMKREDS
HEL LÆNGDE
GARNFORBRUG
PINDE
RUNDPINDE

Molly (100 % Akryl. Nøgle ca 50/100 g = 50/100 m)
Ca 15 m og 20 p i glatstrikning på p 8 = 10 x 10 cm
Garngruppe 6 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
Ca 74 cm
Ca 125 cm
Ca 600 g (fv 35001)
8, 10 og 12 mm
8 mm, 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.
• 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, arb=arbejdet, vrangs=vrangsiden, luk=luk af, forst=forstykke, kantm = kantmaske, m=maske/masker,
rest=resten, r=ret/retmaske, rets=retsiden, retstrik= retstrikning, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, udt=udtagning

FORKLARINGER

Enkeltindtagning (enkeltindt): I starten af p: 2 m drejet ret sammen. I slutningen af p: 2 m ret sammen.
Strukturmønster: Strikkes indenfor 3 m i hver side.
Pind 1 (rets): X 1 vr, 3 r X, gentag X-X og slut med 1 vr.
Pind 2-4: Ret over ret og vrang over vrang.
Pind 5: X 2 r, 1 vr, 1 r X gentag X-X og slut med 2 r.
Pind 6-8: = pind 2-4.
Gentag pind 1-8.

VOKSEN
TÆPPE

Slå 179 m op på rundp 7 og strik strukturmønster ifølge forklaringen indenfor 3 retmasker i hver side. Den yderste m i
hver side strikkes således: I starten af pinden strikkes m drejet ret. I slutningen op pinden tages m løst af med tråden
bag arb. Når arb måler ca 55 cm laves en enkeltindt i hver side indenfor 3 retmasker. Gentag indtagningen med 5 pindes
mellemrum yderligere 2 gange, derefter med 3 pindes mellemrum 2 gange og derefter med 1 pinds mellemrum 37 gange
= 95 m tilbage. Når arb måler ca 110 cm lukkes af.
OBS! Efterhånden som der bliver færre masker, kan man vælge at strikke med almindelige pinde.

HALE

Saml 93 m op med p 7 langs den nederste kant. Strik rib, 3 r 3 vr indenfor 3 m i hver side. Strik den yderste m på samme
måde som på tæppet. Strik ca 11 cm, skift til p 9, strik ca 12 cm, skift til p 12 og strik til arb måler ca 50 cm. Luk af i
rib, undtagen de 3 yderste m i hver side som lukkes af i ret.

MONTERING

Sy de nederste 30 cm af tæppet sammen - se tegningen. Sy ikke halen sammen, den skal være åben.

BARN
TÆPPE

Slå 111 m op på rundp 8 og strik strukturmønster ifølge forklaringen indenfor 3 retmasker i hver side. Den yderste m i
hver side strikkes således: I starten af pinden strikkes m drejet ret. I slutningen af pinden tages m løst af med garnet
bag arb. Når arb måler ca 42-43 cm laves en enkeltindt i hver side indenfor 3 retmasker. Gentag indt med 5 pindes
mellemrum yderligere 4 gange, derefter med 3 pindes mellemrum 4 gange og derefter med 1 pinds mellemrum 16 gange
= 61 m tilbage. Når arb måler ca 85 cm lukkes af.
OBS! Efterhånden som der bliver færre masker, kan man vælge at strikke med almindelige pinde.

HALE

Saml 63 m op med p 8 langs den nederste kant. Strik rib, 3 r, 3 vr indenfor 3 retmasker i hver side. Strik den yderste m
på samme måde som på tæppet. Strik ca 9 cm, skift til p 10, strik ca 10 cm, skift til p 12 og strik til arb måler ca 40 cm.
Luk af i rib, undtagen de 3 yderste m i hver side som lukkes af i ret.

MONTERING

Sy de nederste ca 20-25 cm af tæppet sammen - se tegningen. Sy ikke halen sammen, den skal være åben.

Ca 30 cm (voksen) / 20-25 cm (barn)

Denne del af begge sider bukkes ind mod
midten og syes sammen.

TEGNING – Montering
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