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BABY/BARN:
STRIKKEFASTHET
STØRRELSER–CL
STØRRELSER–ALDER
MÅL
GARNFORBRUK
PINNER

Ca. 17-18 m x 26 p rillestr på p 4.5 = 10 x 10 cm
74-86 cl
6-18 mnd
2 deler á ca. 17–18 x 41 cm (+ frynser ca. 6 cm)
Ca. 80 g (fg 46207, grønn/gul)
4.5-5 mm

VOKSEN:
STRIKKEFASTHET
STØRRELSER
MÅL
GARNFORBRUK

MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se.
OVERSETTER HAR IKKE ANSVAR FOR KONTROLL AV OPPSKRIFTEN.

PINNER
HEKLENÅL

Ca. 13 m x 20 p rillestr på p 7 = 10 x 10 cm
XS-M (L-2XL)
2 deler á ca. 40 x 80 (50 x 100) cm (+ frynser ca. 15 cm)
Ca. 200 (300) g uten frynser (fg 46205, blå/sort)
Frynser: Ca. 100 g
7 mm
5 mm

TUBESJAL:
STRIKKEFASTHET
MÅL
GARNFORBRUK
PINNER

Ca. 13 m x 20 p rillestr på p 7 = 10 x 10 cm
Bredde: Ca. 55. Omkrets: Ca. 140 cm
Ca. 200 g (fg 46205, blå/sort)
7 mm

DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

TIPS & RÅD

• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• 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

arb=arbeidet, fg=farge, fm=fastmaske, forstk=forstykke, glattstr=glattstrikk, m=maske, p=pinne, r=rett, rillestr=rillestrikk,
sm=sammen, vr=vrang, ytterl=ytterligere

BABY/BARN
PONCHO

Del A: Legg opp 32 m på p 4.5 -5 mm. Strikk 41 cm rillestr. Fell av med r m.
Del B: Legg opp 32 m på p 4.5 -5 mm. Strikk 3 p rillestr. Strikk videre i glattstr innenfor de 3 ytterste m i hver side som
strikkes i rillestr. Strikk til arb måler ca. 39½ cm. Avslutt med 3 p rillestr. Fell av med r m.

MONTERING

Sy sm delene slik skissen viser, men OBS! sy så de 3 rillestr p kommer ned der frynsen skal knyttes.
Frynser: Klipp til ca. 16 cm lange tråder. Ta 4 tråder, brett dem på midten, trekk bretten gjennom 1 m i arb, fra retten
mot vrangen, så det dannes en liten løkke på vrangen. Dra trådendene gjennom løkken og stram til så løkken blir synlig
på retten. Knytt i hver 3. m.

DAME
PONCHO

Del A: Legg opp 52(62) m på p 7 mm og strikk rillestr til arb, lett strukket, måler ca. 80(100cm) cm. Fell av.
Del B: Strikk som del A. Fell av.

MONTERING

Sy sm delene slik skissen viser.
Frynser: Klipp til ca. 35 cm lange tråder. Ta 8 tråder, brett dem på midten, trekk bretten gjennom 1 m i arb, fra retten
mot vrangen, så det dannes en liten løkke på vrangen. Dra trådendene gjennom løkken og stram til så løkken blir synlig
på retten. Knytt i hver 3 m. Hekle 1 rad fm rundt halsen med heklenål 5.

TUBESJAL

Legg opp ca. 65 m på p 7 mm. Strikk rillestr så langt garnet rekker. OBS! Pass på at du har nok garn igjen til avfelling
og til å sy igjen ’tuben’. Fell av alle m og sy sm avfellingskanten med oppleggskanten. Fest alle løse tråder.
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