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Lele & Lene loop halsrør
Design: Quail Studio
Sværhedsgrad: Nem
Størrelser:
Model A kort halsrør, omkreds: 60 cm, bredde: 20 cm.
Model B langt halsrør, omkreds: 180 cm, bredde: 20 cm.
Materialer
Schachenmayr Luxury Velvet, 100 g pr. ngl
Løbelængde 100 g = 75 m
Model A kort halsrør: 1 ngl i fv 00035 (rose)
Model B, langt halsrør: 3 ngl i fv 00022 (bee)
Kontroller banderolerne og sørg for at arbejde med samme
partinr. i den enkelte farve.
Garnforbruget kan variere fra person til person.
Strikkepinde:
Rundpind 6,0 mm, længde 50 cm til kort halsrør og 100 cm
til langt halsrør
Rundpind 7,0 mm, længde 50 cm til kort halsrør og 100 cm
til langt halsrør
Uldnål til at hæfte ender
Grundteknikker
Retstrik med løftede m over 4 m:
1. omg: strik alle m vr.
2. omg: * 3 r, løft 1 m løst af som om den skal strikkes vr
med garnet bag arbejdet*, gentag *-*
3. omg: *3 vr, 1 r*, gentag *-*.
Strik 1.—3. omg 1 gang og gentag derefter 2.+3. omg.

Model B langt halsrør: Slå 180 m op på den lange p 7 mm i bee og
markér omg-start. Skift til den lange p 6 mm og strik rundt i retstrik med
løftede m over 4 m.
Når arbejdet måler 20 cm fra opslagskanten, slut med en 3. omg og luk
derefter alle m ret af. Hæft alle ender.

Forkortelser:
m = maske
r = ret
vr = vrang
p = pind
omg = omgang
Strikkefasthed
I retstrik med løftede m over 4 m på p 6 mm: 10 m og 19 omg = 10 x
10 cm.

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.

Passer strikkefastheden ikke, så prøv med tykkere eller tyndere
strikkepinde.
OPSKRIFT
Model A kort halsrør: Slå 60 m op på den korte p 7 mm i rose og
markér omg-start. Skift til den korte p 6 mm og strik rundt i retstrik med
løftede m over 4 m.
Når arbejdet måler 20 cm fra opslagskanten, slut med en 3. omg og luk
derefter alle m ret af. Hæft alle ender.
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