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Halstørklæde
Sværhedsgrad: Begynder
Mål
Ca. 25 x 160 cm
Materialer
Schachenmayr Magic Knit, 200 g pr. ngl
50 % polyamid, 50 % ren ny uld, 200 g = 360 m
Fv 00084 (blue stripe color), 1 ngl
Kontroller banderolerne og sørg for at arbejde med samme
partinr.
Garnforbruget kan variere fra person til person.
Pinde: Milward jumperp 6 mm.
Strikkefasthed:
I glatstrikning på p 6 mm: 14 m og 22 p = 10 x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke, så prøv med tykkere eller tyndere
pinde.
Glatstrikning: Ret fra retsiden og vrang fra vrangsiden.
Rib: Skiftevis 2 r, 2 vr.
Kantmasker i dobbeltstrik
Fra retsiden strikkes de første og sidste 3 m således: 1 r, 1 r løs af
med garnet foran arb, 1 r.
Fra vrangsiden strikkes de første og sidste 3 m således: 1 r løs af
med garnet foran arb, 1 r, 1 r løs af med garnet foran arb.
Halstørklæde
Træk den lyseblå ende ud inde fra midten af garnnøglet og klip
hele det lyseblå stykke af garnet af.
Slå 40 m op med den næste farve på garnet.
1. p (vrangsiden): 3 kantm i dobbeltstrik (se ovenfor), 2 vr, *2 r, 2
vr*, gentag fra * til * til de sidste 3 m, 3 kantm i dobbeltstrik.
Strik endnu 6 p med denne inddeling i kantm og rib.
Skift til glatstrikning, men fortsæt med 3 kantm i dobbeltstrik i
hver side.
Når arb måler 157 cm, strikkes igen 7 p rib og kanter i
dobbeltstrik som i begyndelsen.
Luk af.
Montering
Hæft ender. Gør halstørklædet fugtigt, spænd det ud og lad det
tørre.

Gratis mønster
Gratis stickbeskrivning

Danmark/Export CARL J PERMIN A/S
Tel: +45 36721200 • permin@permin.dk

Sverige CARL PERMIN AB
Norge CARL PERMIN AS
Tel: 033 127710 • sverige@permin.dk Tel: 23163530 • norge@permin.dk

www.permin.dk

