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Sjal i Hand-Dyed Happiness dk
Størrelse: 85 x 140 cm
Materiale
Rico Luxury Hand-Dyed Happiness dk
Fv. 011 (Grau) 200 g
Rundp. 4 mm, 80 cm lang
Perlestrik (ulige antal m): På alle p strikkes skiftevis 1 r, 1 vr pinden hen.
Strikkefasthed i perlestrik: 20 m x 32 p = 10 x 10 cm
Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå det rigtige resultat.
Forkortelser: r=ret, vr=vrang, dr=drejet, p= pinde, m=maske, kant-m=kant maske
Sjal: Slå 3 m op og strik perlestrik med kant-m i hver side, som strikkes r på alle p. Markér retsiden. På 3. p (retside)
begynder udtagninger i begge sider. Strik således udtagninger på retsiden: 1 udtagning i kantm idet der strikkes 1 r
og 1 vr ned i samme m, strik perlestrik indtil der er 1 m tilbage på p. Strik 1 udtagning som i begyndelsen af pinden.
Forsæt i perlestrik og udtagninger på hver anden p indtil der er 19 m på pinden (17 m perlestrik og 2 kantm). Inddel
herefter arbejdet således: 1 udtagning i kantm (som beskrevet ovenfor) 7 m perlestrik, 3 m glat (ret på retsiden og vr på
vrangsiden), 7 m perlestrik, 1 udtagning i kantm = 21 m.
Forsæt udtagningerne i starten og slutningen af pinden som beskrevet ovenfor på hver 4. p, SAMTIDIG med tages der ud
før og efter de glatstrikkede m ved at strikke 1 r og 1 dr r i lænken, strik glat og strik til der er 1 m glat tilbage. Strik en dr r
i lænken og 1 r. Der tages således 4 m ud fra retsiden på hver 4. p. Fortsæt inddelingen med perlestrik og glat i de nye m,
efterhånden som de opstår. Når der er taget ud til 281 m, lukkes alle m af.
Montering: Hæft ender. Fugt arbejdet og lad det tørre.

