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©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af
Curly (79% Uld ”Superwash”, 12% Mohair, 9% Akryl. Ca 100 g = 190 m.)
materiale er ikke tilladt uden aftale med Järbo Garn AB.
Ca 16 m x 30 p på p 4 mm = 10 x 10 cm
FOTO Lasse Åbom
Ca 40 cm
Ca 60 cm
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se
Ca 200 g (fv 13504)
4 mm
4 mm, 60 cm
4 mm
Lynlås ca 40 cm, 2 tråde i en afvigende farve på hver ca 50 cm, ’Klämmig’ hynde til barnestol fra IKEA (alternativt kan
man komme pudefyld i, i stedet for hynden)
Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se
G. Immerkær

• 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

arb=arbejdet, indt=indtagning, m=maske/masker, r=ret/retmaske, p=pind/pinde, sm=sammen, omg=omgang,
oti=overstrækningsindtagning, udt=udtagning.

FORKLARINGER

Oti: Tag 1 m løst af, strik 1 m, træk den løse m over den strikkede.
Udt: Løft tråden mellem 2 m op på venstre pind og strik den drejet ret.

BETRÆK

Slå 40 m op på strømpep 4, fordel m på 4 pinde. Strik 1 omg ret og sæt samtidig 2 markeringer med 20 maskers mellemrum
= en markering i hver side. (Brug en tråd i en afvigende farve og lad tråden følge med op gennem arb, så er det lettere
at se, hvor siderne er).
Tag nu 1 m ud på hver side af markeringerne på hver anden omg 10 gange = 80 m på pinden.
Skift til rundp, når der er masker nok til det.
Tag nu 1 m ud på hver side af markeringerne med 5 omganges mellemrum 6 gange = 104 m. Strik 1 omg uden udtagninger.
Tag nu 2 m ud på hver side af markeringerne således: * ret, udt, ret, udt, ret til der er 2 m tilbage før markeringen, udt,
ret, udt, ret*, gentag * - * 1 gang.
Gentag denne udtagningsomg på hver anden omg i alt 8 gange = 168 m.
Tag 1 m ud på hver side af markeringerne på hver anden omg i alt 10 = 208 m.
Strik 14 omg lige op.
Tag 1 m ind på hver side af markeringerne med 5 omganges mellemrum, 5 gange = 188 m.
Indtagning: * ret, oti, ret til der er 3 m tilbage før markeringen, 2 m ret, ret *. Gentag * - * efter markeringen.
Der er nu 94 m på hver side af markeringen.
Strik 17 m, luk 60 m af, strik 17 m.
Vend arbejdet ret mod ret og hold pindene parallelt i venstre hånd. Strik med en ekstrapind første m fra hver pind sammen,
strik anden m fra hver pind sammen. Træk den første m over den anden. Fortsæt med at strikke m sammen og lukke af
til der er lukket 17 m af.
Luk de næste 60 m af på almindelig vis.
Sæt de resterende 17 m på en strømpepind.
Læg de 2 pinde med hver 17 m ret mod ret og luk af som tidligere beskrevet.

MONTERING

Hækl 2 ’bånd’ af lm ca 9 cm lange. Sy dem fast i den nederste kant, ca 10 cm fra midten.
Sy lynlåsen i, sy hullet sammen der hvor der fra starten blev slået masker op, hæft alle ender.
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