by Permin
Loop
** Let
Færdig loop: 200 cm i omkreds, ca. 22 cm høj.
Garn:

Schachenmayr Sadira
61% Bomuld, 36% Polyakryl &
3% Polyester, 150 g = løbelængde 225 m.

Garnforbrug:

Fv 0084 (candy color)

Husk:

– at garnforbruget kan variere fra person
til person.
– at kontrollere banderoler, om de har
samme farveparti.

Pinde:

Milward rundpind nr. 6, 80 cm lang.
Maskemarkør
Stoppenål til hæftning af tråde.

1 ngl

Strikkefasthed: 11,5 m og 18 omg i hulmønster på rundp
nr. 6 = 10 x 10 cm.
Juster evt. til større eller mindre p, hvis
strikkefastheden ikke passer.
Strikkeforklaring:
Hulmønster: Maskeantallet er delbart med 7 m. Loopen strikkes
rundt i omg.
1.omg: *2 r sm, 2 omslag, 3 r sm [= løft 2 r af samtidig, 1 r, træk
de løftede m over den strikkede m], 2 omslag,
2 r sm [= løft 1 r af, 1 r, træk den løftede m over den strikkede m],
gentag fra * omg hen.
2.omg: *1 r, [strik de 2 omslag: 1 r, 1 drejet r], 1 r, [strik de 2
omslag: 1 r, 1 drejet r], 1 r, gentag fra * omg hen.
Bemærk: Der strikkes drejet ret i 2.omslag.
Gentag 1.og 2.omg på hele arb.
OPSKRIFT
Slå 140 m op på rundp nr. 6 og saml m til en ring. Sæt en markør
for omg begyndelse/slut.
Fortsæt i hulmønster, se forklaring. Gentag rapportens 7 m 20
gange på omg.
Når arb måler ca. 22 cm fra opslagskanten, slut med en 1.omg i
hulmønsteret (OBS, vær opmærksom på, der er garn nok tilbage
til aﬂukning). Strik hulmønsterets 2.omg samtidig med at m
lukkes af.
MONTERING
Læg loopen på de angivne mål med et fugtigt klæde over og lad
den tørre.
Hæft alle tråde.
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