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LANGT SKJERF MED FRYNSER

Cookie (100% Akryl, Kake ca. 200 g = 600 m)
Ca. 14 m strukket vr.bord x 17 p på p 7 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Ca. 45-50 cm x 190 cm (strukket, uten frynser)
Ca. 200 g (fg 46203, turkis-blå / fg 46201, sort-blå)
7 mm
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER

kantm=kantmaske, m=maske, mb=maskebue, p=pinne, r=rett, vr=vrang

FORKLARING

Kantmaske (kantm): Første m på p strikkes vr, siste m på p strikkes vridd r (= strikk i bakre mb)

SKJERF

Begynn med å måle opp frynsene.
Frynse: klipp til 66 tråder som er ca. 45 cm lange. Ta av 3 tråder til hver gruppe = 22 frynsegrupper
Legg opp 65 m på p 7 mm og strikk vr.bord:
1. p (vrangen): 1 kantm, *3 vr, 3 r * gjenta *-*, avslutt med 3 vr, 1 kantm.
2. p (retten): 1 kantm, *3 r, 3 vr * * gjenta *-*, avslutt med 3 r, 1 kantm.
Gjenta disse 2 p til garnet tar slutt.

MONTERING

Fest trådene og knytt fast frynsene i de rettstrikkede partiene i vr.borden.
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