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R0098 | Regia 4-trådet | 01992 | 02741 | 02742 | 02744

DK

R0098 Julekalender i Regia 4-trådet
Garn: Regia 4-trådet, 75 % uld, 25 % polyamid, 1 ngl = 50 g, 210 m
Garnforbrug: Rest af ngl (til hver del ca 10 g af fv 1 og 5 g af fv 2) eller 1-2 ngl af hver: fv 01992,
fv 02742, fv 02741 og fv 02744
Strømpepinde: Milward 4½ mm
Hæklenål: Milward 4½ mm
Tilbehør: 1 stump stoppenål
Strikkefasthed: 20 m og 28 p i glat med dobbelt garn p 4½ = 10 x 10 cm. OBS! Kontroller strikkefastheden. Strikker du for løst, skift til tyndere pinde. Strikker du for fast, skift til tykkere pinde. Stemmer
strikkefastheden ikke kan arbejdet få forkert mål og garnmængden kan ændre sig.
Udt = udtagning: Løft lænken mellem 2 masker
og strik m drejet ret (= ret i bagerste maskelænke).
Rib: *1 ret, 1 vrang*, gentag *-*.
Tips! Det er altid en god idé at læse opskriften
igennem inden arbejdet påbegyndes.

STRØMPE
Slå 24 m op på strømpep 4½ med dobbelt garn og
fv 2, fordel m med 6 m på hver strømpep. Strik 4
omg rib: 1 r, 1 vr og herefter glat til skaftet måler 8
cm. Med de 12 m på 1.og 4.p strikkes hælen frem
og tilbage med forkortede p og dobbelte m således:
Dobbelt m: Løft den 1.m vrang ustrikket af med
garnet foran arb, træk garnet stramt bagud. På
denne måde kommer m til at ligge dobbelt.
Hælens første halvdel:
1.p: Strik 6 ret fra 1.strømpep, vend.
2.p: 1 dobbelt m, strik vrang med de resterende m
på 1.strømpep samt 6 m på 4.strømpep, vend.
3.p: 1 dobbelt m, strik ret indtil den dobbelte m
på 1.strømpep, vend, den dobbelte m forbliver
ustrikket.
4.p: 1 dobbelt m, strik vrang indtil den dobbelte m
på 4.strømpep, vend.
Gentag 3.og 4.p yderligere 2 gange til der er 4 m
mellem de dobbelte m. Strik 2 omg ret med alle m.
OBS! På 1.omg strikkes de dobbelte m ret sammen
i de bagerste maskebuer.
Hælens anden halvdel: Strik på hver side af de 4
midterste m således:
1.p: Strik 3 ret fra 1.strømpep, vend.
2.p: 1 dobbelt m, strik 2 vrang fra 1.strømpep og 3
vrang fra 4.strømpep, vend.
3.p: 1 dobbelt m, strik ret indtil den dobbelte

m, strik den dobbelte m ret sammen i bagerste
maskebuer, strik næste m ret, vend.
4.p: 1 dobbelt m, strik vrang indtil den dobbelte
m, strik den dobbelte m vrang sammen i begge
maskebuer, strik næste m vrang, vend.
Gentag 3.og 4.p yderligere 2 gange til alle m på
1.og 4.strømpep er dobbelte. Strik herefter glat med
alle m på omg. Når foden måler 8 cm strikkes tåen.
Tåen: Begynd indtagninger på 2.omg på den
enkelte strømpep således:
1.og 3.strømpep: Strik indtil der er 3 m tilbage, 2
ret sammen, 1 r.
2.og 4.strømpep: 1 r, 1 oindt (= løft 1 r ustrikket af,
strik 1 r og træk den løftede m over den strikkede),
strik p hen.
Gentag indt på hver 3.omg yderligere 2 gange, på
hver 2.omg 2 gange og på næste omg 1 gang = 8 m.
Bryd garnet, træk tråden igennem de resterende m,
træk til og hæft godt.

VANTE
Slå 28 m op med dobbelt garn og fv 2 på strømpep
4½, fordel m med 7 m på hver strømpep. Strik 6
omg rib: 1 r, 1 vr . Skift til fv 1 og fortsæt i glat
med dobbelt garn. På 4.omg i glat begyndes udt
til tommelfingerkile, strik 1 udt på hver side af den
sidste m på 1.strømpep = 3 m i kilen. Gentag udt
yderligere 3 gange på hver 2.omg, strik udt på hver
side af de tidligere udt så maskeantallet øges i kilen
= 9 m i kilen, totalt 36 m. Når der er strikket 12
omg glat, sættes kilens 9 m på en hjælpetråd. Strik
1 ny m op bag kilen og strik lige op i glat og omg til
arb måler 7 cm. Strik indt til vantens spids på hver
2.omg således:
1.og 3.strømpep: Strik indtil der er 3 m tilbage, 2
ret sammen, 1 r.

R0098
2.og 4.strømpep: 1 r, 1 oindt (= løft 1 r ustrikket af,
strik 1 r og træk den løftede m over den strikkede),
strik p hen.
Gentag indt på hver 2.omg yderligere 4 gange.
Bryd garnet, træk tråden igennem de resterende m,
træk til og hæft godt. Sæt tommelens 9 m, fordelt
på 3 strømpep, strik 1 m op i den opslåede m = 10
m. Strik 3,5 cm glat, derefter strikkes m sammen to
og to = 5 m. Bryd garnet, træk tråden igennem de
resterende m, træk til og hæft godt.

MONTERING

TOPHUE

Strik vaskes med vrangen ud og tørres liggende.

Slå 36 m op med dobbelt garn og fv 2 på strømpep
4½, fordel m med 9 m på hver strømpep. Strik 4
omg rib: 1 r, 1 vr. Skift til fv 1 og fortsæt i glat
med dobbelt garn. Når arb måler 5,5 cm sættes
en markering om hver 9.m, strik m før + den
markerede m ret sammen. Gentag indt på hver
4.omg yderligere 6 gange = 8 m. Bryd garnet, træk
tråden igennem de resterende m, træk til og hæft
godt. Vikl en pom-pon med fv 2 på ca 2,5 cm i
diameter og sy den fast i toppen af huen.

Brodér dato eller nummer med korssting efter
diagram 2-3 på hver del over ribben. Hækl en
snor med dobbelt garn til ophæng. Fæstn garnet i
samme fv som ribben i kanten med 1 fm, hækl ca
35 lm og hæft til kanten med 1 km, se foto. Hækl en
ca 80-100 cm lang snor af lm med seks-tråde rødt
garn, hæng delene op på snoren, se foto.
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Gem garnbanderolerne de er dit garantibevis, ved
evt. reklamation kontakt din garnforretning.

Diagram til dato

Strikkeretning

Forklaring til diagram
Med opslagskanten nedad, broderes dato eller
nummer i korssting over 1 m og 1 p med dobbelt
garn i samme fv som ribben.
   = 1 m og 1 p
   = 1 korssting

