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FORKORTELSER

TREKANTET SJAL MED FRYNSER

Cookie (100% Akryl. ”Kage” ca 200 g = 600 m)
Ca 17 m x 32 p på p 6 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
One size
Ca 130 x 54 cm
Ca 200 g (fv 46205)
6 mm
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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.
m=maske/masker, p=pind/pinde, arb=arbejdet, glatst=glatstrikning, retst=retstrikning, vrangs=vrangsiden, r=ret/retmaske.
OBS!! Vær omhyggelig med strikkefastheden.

TREKANTET SJAL

Slå 4 m op på p 6 mm og strik ca 4 p retstrikning. Tag 1 m ud i slutningen af pinden på hver anden p til sjalet måler ca
55-60 cm. Tag 1 m ind - i samme side som der blev taget ud - på hver anden p til der er 4 m tilbage. Strik ca 4 pinde.
Luk af.

MONTERING

Frynser: Klip tråde der er ca 30 cm lange. Tag 2 tråde, buk dem på midten og træk dem dobbelt gennem 1 m i sjalet,
træk de løse ender gennem løkken og stram til. Lav en frynse i hver 3. maske langs kanten.
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