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GARNKVALITET (A)
GARNKVALITET (B)
GARNKVALITET (C)
GARNKVALITET (D)
STRIKKEFASTHED (A,B)
STRIKKEFASTHED (C,D)
GARNALTERNATIV (A,C,D)
GARNALTERNATIV (B)
STØRRELSER/MÅL
GARNFORBRUG (A)
GARNFORBRUG (B)
GARNFORBRUG (C)
GARNFORBRUG (D)
PINDE
DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE
TIPS & RÅD

’KLUD’ / BINDEHUE TIL BØRN

Soft Raggi (65% Premium micro acryl, 30 % Bambus, 5 % Polyester elastan. Nøgle ca 100 g = 268 m)
Järbo 8/4 (100 % Bomuld. Nøgle ca 50 g = 170 m)
Colin (65 % Bomuld, 35 % Hør. Nøgle 50 g = 150 m)
GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af
Llama Silk (70 % blød babylama, 30 % morbærsilke. Bundt ca 50 g = 165 m)
materiale er ikke tilladt uden aftale med Järbo Garn AB.
Ca 24 m x 33 p i glatst på p 4 mm = 10 x 10 cm
FOTO Lasse Åbom
Ca 24 m x 28 p i glatst på p 4 mm = 10 x 10 cm
FOTOMODEL Millie Schade
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
Garngruppe 2 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se
Omkreds: Ca 39 (41) cm
Ca 50 (75) g (fv 31220, milkshake print, Soft Raggi)
Ca 50 (75) g (fv 32089, pistaciegrøn, Järbo 8/4)
Ca 50 (75) g (fv 28114, orange, Colin)
Ca 50 (75) g (fv 12219, limegul, Llama Silk)
4 mm
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.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• 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

vr=vrang/vrangmaske, arb=arbejdet, km=kantmaske, indt=indtagning, r=ret/retmaske, p=pind/pinde, udt=udtagning.

FORKLARINGER

Km: Første m på pinden strikkes vrang, sidste m på pinden strikkes drejet ret.
Indt: Tag 2 m løst af som om de skulle strikkes ret sammen, strik 1 r, træk de 2 løse m over den strikkede.
Rib: *1 r, 1 vr*, gentag * - * 2 gange = 6 m.
Udt: Løft tråden mellem 2 m op på venstre pind og strik den drejet ret.

KLUD

Slå 34 (39) m op på p 4 mm.
Pind 1: = vrangsiden: km, 26 (31) vr, *1 r, 1 vr*, gentag * - * 2 gange, km.
Pind 2: = retsiden: km, *1 r, 1 vr*, gentag * - * 2 gange, 2 (3) r, * udt, 1 r, udt, 4 (5) r*, gentag * - * 2 gange, udt, 1 r,
udt, 8 (9) r, km.
Pind 3: km, 34 (39) vr, 6 m rib, km.
Pind 4: km, 6 m rib, 3 (4) r, *udt, 1 r, udt, 6 (7) r*, gentag * - * 2 gange, udt, 1 r, udt, 9 (10) r, km.
Pind 5: km, 42 (47) vr, 6 m rib, km.
Pind 6: km, 6 m rib, 4 (5) r, *udt, 1 r, udt, 8 (9) r*, gentag * - * 2 gange, udt, 1 r, udt, 10 (11) r, km.
Pind 7: km, 50 (55) vr, 6 m rib, km.
Pind 8: km, 6 m rib, 5 (6) r, *udt, 1 r, udt, 10 (11) r*, gentag * - * 2 gange, udt, 1 r, udt, 11 (12) r, km.
Pind 9: km, 58 (63) vr, 6 m rib, km.
Nu er der 66 (71) m på pinden.
Pind 10: km, 6 m rib, 58 (63) r, km.
Pind 11: km, 58 (63) vr, 6 m rib, km.
Gentag p 10 og p 11 til arb måler 32 (34) cm.
Tag ind fra retsiden således:
Pind 1: km, 6 m rib, 5 (6) r, *indt (ifølge forklaringen), 10 (11) r*, gentag * - * 2 gange, indt, 11 (12) r, km.
Pind 2: km, 50 (55) vr, 6 m rib, km.
Pind 3: km, 6 m rib, 4 (5) r, *indt, 8 (9) r*, gentag * - * 2 gange, indt, 10(11) r, km.
Pind 4: km, 42 (47) vr, 6 m rib, km.
Pind 5: km, 6 m rib, 3 (4) r, *indt, 6 (7) r*, gentag * - * 2 gange, indt, 9 (10) r, km.
Pind 6: km, 34 (39) vr, 6 m rib, km.
Pind 7: km, 6 m rib, 2 (3) r, *indt, 4 (5) r*, gentag * - * 2 gange, indt, 8 (9) r, km.
Pind 8: km, 26 (31) vr, 6 m rib, km. Der er nu 34 (39) m på pinden.
Luk alle masker af.

BINDEBÅND

Hele båndet strikkes i rib. Ret over ret og vrang over vrang. Slå 3 m op på p 4 mm på en pind.
Pind 1: km, vr, km.
Pind 2: km, udt, r, udt, km.
Pind 3: km, r, vr, r, km.
Pind 4: km, udt, vr, r, vr, udt, km.
Pind 5: km, vr, r, vr, r, vr, km.
Fortsæt med at tage 1 m ud i hver side på hver anden pind indenfor kantm til der er 13 (15) m på pinden. De udtagne
m strikke i rib.
Fortsæt med at strikke rib indenfor 1 kantm i hver side til arb måler ca 33 (36) cm. Start nu hver pind med at strikke de
første 2 m på pinden vrang sammen (= km), fortsæt pinden i rib, ret over ret og vrang over vrang, slut med 1 km. Tag
ind på denne måde til der er 3 m tilbage på pinden. Luk af og hæft ender.

MONTERING

Buk huen sammen og sy sammen - opslagsmasker mod aflukningsmasker = midt bag på huen. Du har nu et rør. Ribkanten
er nederst på huen. Sy sammen i den modsatte side = øverst på huen. Start midt bag (ved den sammensyede side) og
lad nogle ca stå åben midt foran. Træk båndet gennem åbningen. Hæft alle ender.
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