by Permin
Halstørklæde
Strik
Begyndere
Størrelse:
Bredde: ca. 40 cm
Længde: ca. 153
Materialer: Schachenmayr Merino Extraﬁne 120, 50 g nøgle (ngl)
Løbelængde: 50g = 120m
1 ngl af hver farve
Hvid (fv 00101)
Pastelgul (fv 00120)
Rapsgul (fv 00121)
Honning (fv 00123)
Karry (fv. 00126)
Lysegrå meleret (fv 00190)
Flannelgrå melereret (fv 00191)
Mellemgrå (fv 00192)
Koksgrå (fv 00198)
Sort (fv. 00199)
Jumperpind 3,5 mm
Hæklenål 3,5 mm
Uldnål til at hæfte ender med
Strikkeprøve i grundmønster:
23 m x 34 p = 10 cm x 10 cm

Grundmønster:

Grundteknikker:
Patentkant:
Patentkanten strikkes over 3 masker (m) i starten og slutningen af
pinden (p).
Retpinden: De første 3 m og de sidste 3 m strikkes således:
1 ret (r), tag 1 m løst af som til vrang (vr), så garnet ligger foran m, 1 r.
Vrangpinden (vr-pind): De første 3 m og de sidste 3 m strikkes således:
Tag 1 m løst af som til vr, så garnet ligger foran m, 1 r, tag 1 m løst af
som til vr, så garnet ligger foran m.

Maskeantallet skal være ulige.
1. p (= retpind): � 1 vr, 1 r *, gentag fra *-*, slut med 1 vr.
2. p (= vr-pind): Strik r over r, vr over vr.
3. p: Strik alle m r.
4. p: Strik alle m r.
Gentag 1. - 4. P.
Striberækkefølge
28 p i hvid, derefter 58 p i hver af følgende farver:
pastelgul, rapsgul, honning, karry, lysegrå meleret, ﬂannelgrå melereret,
mellemgrå, koksgrå og til slut
28 p sort = 520 p.
Opskrift
Slå 93 m op i hvidt og strik alle m r på 1. vr-pind. Strik patentkant
i starten og slutningen af p. Fortsæt over de midterste 87 m i
grundmønster i striberækkefølgen. Efter 519 p (= ca. 153 cm) - sidste p
er 4. p (vr-pind) i grundmønstret - lukkes alle m af.
Montering
Alle ender hæftes med uldnålen. Lav 44 hvide og 44 sorte frynser
(132 tråde i hver farve) 22 cm à 3 tråde og sæt dem i kanten i enderne
af halstørklædet. Træk dem igennem med en hæklenål og sæt dem fast.
Klip frynserne til, så de måler ca. 9 cm.
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