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Lanessa pandebånd
Design: Quail Studio
Sværhedsgrad: Nem
Størrelse:
Hovedomkreds: 48—52 cm, Bredde: 15 cm.
Materialer
Schachenmayr Luxury Velvet, 100 g pr. ngl
Løbelængde 100 g = 75 m
1 ngl i fv 00030 (cherry)
Garnforbruget kan variere fra person til person.
Strikkepinde:
Rundpind 6,0 mm
Hjælpepind 6,0 mm til at lukke m af
Restegarn i en anden farve til midlertidig opslagning
Uldnål til at hæfte ender
Grundteknikker
Perlestrik: Strik skiftevis 1 r, 1 vr. På hver p, forskyd
mønsteret med 1 m, dvs. strik på følgende p r over vrmasker og vr over r-masker.
Forkortelser:
m = maske
r = ret
vr = vrang
p = pind
omg = omgang
Strikkefasthed
I perlestrik: 10 m og 20 p = 10 x 10 cm.
Montering:
Trævl restegarnet i arbejdets begyndelse op og fang m op på en
hjælpepind. Drej arbejdets slut således at vrangsiden ligger opad. Strik
nu de to åbne sider sammen med en tredje p og luk m af samtidigt som
følger: Hold begge p med m parallelt og strik 1 m fra forreste p sammen
med 1 m af bagerste p. Når der ligger 2 m på højre p, løft 1. m over 2. m.
Fortsæt på denne måde indtil alle m er lukket af. Bryd garnet og hæft
alle ender.

Passer strikkefastheden ikke, så prøv med tykkere eller tyndere
strikkepinde.
OPSKRIFT
Slå 15 m op med restegarn.
1. p (= vr-side): strik alle m vr.
2. p (= r-side): strik alle m r.
Bryd restegarnet og fortsæt med at strikke med det rigtige garn.
Begynd med en p fra retsiden og strik perlestrik. Når arbejdet måler 48
cm fra begyndelsen af perlestrik slut med en p fra vrangsiden, men bryd
ikke garnet.

OBS: Hvis nødvendigt, så kan garnet ﬁkseres ved at smelte trådene i
enden med en lighter, så trådene smelter sammen. Denne smeltning
af garnenderne må kun gøres af voksne og kun udenfor eller over en
ildfast underlag. Man skal være på vagt overfor glødende og smeltende
tråde som kan falde ned.
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