by Permin
Hue
Design: Schachenmayr Designteam
Sværhedsgrad: Begynder
Størrelse:
ca. 54 cm i hovedomkreds
Materialer
Schachenmayr Neon Pop, 100 g pr. ngl
Løbelængde 100 g = 180 m
1 ngl i farve 00083 (yellow-green color)
Kontrollér banderolerne og sørg for at
arbejde med samme partinr. i den enkelte
farve.
Garnforbruget kan variere fra person til
person.
Hæklenål 6 mm
Strømpepinde 6 mm, længde 20 cm
Rundpind 6 mm, længde 80 cm
2 hjælpepinde 3,0 mm
Pick&Pom Pompommaker by
Schachenmayr + Cherry Picking
Restgarn i kontrastfarve
Strikkefasthed:
14 m og 22 p = 10 cm x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke, så prøv med
tykkere eller tyndere strikkepinde.
Grundteknikker:
Grundmønster:
Strik rundt i glatstrik, dvs. strik alle m ret.
Forkortelser:
m = maske
r = ret
p = pind
lm = luftmaske
Opskrift
Slå 64 m op med midlertidigt opslag, f.eks.
med hæklet opslag som følger: Hækl en
luftmaskekæde med ca. 70 lm med garn
i en kontrastfarve. Vend lm-kæden og
strik med originalgarnet 64 m op fra de
midterste høje maskebuer og fordel dem
ligeligt på 4 strømpepinde (16 m på hver
pind). Strik 40 omg i glatstrik.

Trævl nu det midlertidig opslag op og
sæt m på et yderligere sæt strømpepinde
eller en rundpind.
Strik på følgende omg m fra
opslagskanten og fra huen sammen som
følger: Strik en m fra strømpepindene
og en m fra rundpindene ret sammen,
gentag dette omg ud.
Strik derefter yderligere 25 omg i glatstrik.
Strik derefter indtagninger som følger: På
hver 2. omg, strik på hver strømpepind de
første 2 m ret sammen og de sidste 2 m
ret sammen mod venstre (= løft 1 m ret
løs af, strik 1 r, løft den løse m over den
strikkede m).
Gentag indtagningerne indtil der er kun
8 m tilbage. Bryd garnet og træk det

igennem de resterende m og træk dem
sammen.
Montering
Lav en Pompom med det resterende garn
og sy den på huen.
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