92157
YLLE

B
A
C

Version 1

92157

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
STØRRELSER-EU
STØRRELSER-VANTER
GARNFORBRUG
STRØMPEPINDE
TILBEHØR
DESIGN & TEKST
OVERSÆTTELSE
STØRRELSESGUIDE

TOMMELFINGERVANTER

Ylle (100% Uld ”Superwash”. Nøgle ca 100 g = 208 m.)
Ca 22 m x 30 omg på p 3.5 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved anden garntype)
98-104(110-116)122-128(134-140)146-152 cl (XS)S(M)L
2(3)4(5)6(7)8(9)10
Ca 50(50)50(50)75(75)75(100)100 g (fv A=15401, B=15402, C=15404)
3 og 3.5 mm
Garnrest i afvigende farve
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Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i vore opskrifter kan variere afhængig af arbejdets type og form. For at
finde din størrelse anbefaler vi, at du først tager alle mål direkte på kroppen og derefter bestemmer, hvor meget
bevægelsesvidde, du ønsker. OBS! Se størrelsetabell på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

• 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.
• For at få en udførlig billedbeskrivelse: Se opskrift 91581 eller www.jarbo.se/stickskola-tumvantar.

FORKORTELSER

m=masker, vm=vrangmasker, rm=retmasker, sm=sammen, glatst=glatstrikning, omg=omgang, p=pind.

FORKLARINGER

Tag 1 m løs af: Tag masken, som om du skulle strikke den vrang, men garnet ligger bag ved arbejdet,
og løft den over til højre pind uden at strikke den.
Tag 1h ind (indtagning som hælder mod højre): Strik 2 rm sm.
Tag 1v ind (indtagning som hælder mod venstre): Tag 1 m løs af, strik 1 m ret, træk den løse m over retmasken.

HØJRE VANTE

Slå 28(30)32(34)36(38)40(42)44 m op på pind 3 mm og fordel dem på fire pinde. = 7(8)8(9)9(10)10(11)11 m på pind 1
og 3, 7(7)8(8)9(9)10(10)11 m på pind 2 og 4.
Strik 5½(6)6½(6½)7(8)8½(9)9 cm rib 1 rm, 1 vm.
Skift til pinde 3.5 mm og strik 4(4½)5(5½)6(6½)7(7)7½ cm glatstrikning.
Marker til tommelfinger: Med en stump garn i en afvigende farve, strikkes rm over de første 4(5)5(5)6(6)7(7)8 masker
på 3. pind. Sæt de strikkede masker tilbage på venstre pind og strik igen med det rigtige garn.
Fortsæt med glatstrikning til vanten måler i alt 14½(16)17½(19)20½(22½)24(25)27 cm.
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Tag ind på denne måde:
Pind 1: Strik 1 rm, tag ind 1v, strik resten af maskerne på pinden.
Pind 2: Strik til der er 3 m tilbage, tag ind 1h, 1 rm.
Pind 3: Som pind 1.
Pind 4: Som pind 2.
Gentag indtagningerne på hver anden omg til der er 20(22)20(22)20(22)20(22)24 m tilbage.
Fortsæt med indtagningerne på hver omgang yderligere 3 gange = 8(10)8(10)8(10)8(10)12 m.
Klip garnet af og træk det gennem de resterende masker ved at strikke maskerne og samtidig trække garnet gennem hver m.
Hæft på indersiden.

TOMMELFINGER

Træk den indstrikkede tråd forsigtigt ud og saml de 4(5)5(5)6(6)7(7)8 m op under tråden på en pind og 3(4)4(4)5(5)6(6)7 m
over tråden på en anden pind. Begynd med at strikke 2 m op på den udvendige side af tommelfingeren mellem pindene,
strik næste pind, strik 1 m op på den indvendige side mellem pindene = 10(12)12(12)14(14)16(16)18 m. Fordel m på tre
pinde og strik 3½(4)4½(4½)5(5)5½(5½)6 cm glatstrikning. Fordel m på to pinde med de underste m på en pind og de
øverste m på en pind.
Tag ind på denne måde:
*Tag 1v ind, strik frem til der er 2 m tilbage, tag 1h ind*, gentag *-* på næste pind.
Tag ind på hver omg til der er 6(4)4(4)6(6)4(4)6 m tilbage.
Klip garnet af og træk det gennem de resterende masker ved at strikke maskerne og samtidig trække garnet gennem hver m.
Hæft på indersiden.

VENSTRE VANTE

Strikkes som højre vante, men markeringen til tommelfingeren laves på 2. pinds sidste masker.
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