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Størrelse: ca. 71 cm x 36 cm
Materiale: 200 g Schachenmayr Silver Print i
antrazitsølv fv 00098
Pinde: rundpind (60) 8 og 10 mm,
maskemarkør.

Storlek: ca. 71 cm x 36 cm
Material: 200 gram Schachenmayr Silver Print
i antrasitsilver fg 00098
Sticka: rundsticka (60) 8 och 10 mm,
maskmarkör.

Perlestrik: Strikkes rundt skal maskeantallet
kunne deles med 2. Strik skiftevis 1 r og 1 vr og
derefter r over vr og vr over r.

Mosstickning: Stickas runt skall maskantalet
vara delbart med 2. Sticka växelvis 1 rm och 1
am och därefter rm på am och am på rm.

1 m løs af: 1 m tages løs om som man ville
strikke vr, derved ligger arbejdsgarnet bag
ved m.
Grundmønster: Strikkes rundt skal
maskeantallet kunne deles med 3. Bemærk:
Omgangens overgang forskydes på hver 2.
omg 2 m til venstre
1. omg: * Slå om pinden, 1 r løst af, 2 r, træk den
løse m over de sidste 2 m * gentag fra *-*.
2. omg: Strik alle m og omslag r.
3. omg: Mønstret forskydes. Tag derfor de
første 2 m løst af, * Slå om pinden, 1 r løst af, 2
r, træk den løse m over de sidste 2 m *
gentag fra * til *.
Ved omgangens slutning strikkes de 2 m, der
er taget løst af, i starten af omgangen, ind i
mønsteret.

Lyft 1 m: lyft 1 m som om den skulle stickas
avig, då ligger arbetsgarnet bakom m.
Grundmönster: Stickas runt skall maskantalet
vara delbart med 3. Observera: Varvens
övergång förskjuts på vartannat v 2 m till
vänster
Varv 1: * 1 omslag, lyft 1 m rät, 2 rm, drag den
lyfta m över de sista 2 m * upprepa från *-*.
Varv 2: Sticka alla m och omslag räta.
Varv 3: Mönstret förskjuts. Lyft därför de 2
första m, * 1 omslag, lyft 1 m rät, 2 rm, drag den
lyfta m över de sista 2 m * upprepa från *-*.
Vid varvets slut stickas de 2 m, som är lyfta, i
början på varvet, in i mönstret.
Sticka v 1 – 3, 1 gång och upprepa därefter v
2 och 3.

Strik 1. – 3. omg én gang og gentag derefter 2.
og 3. omg.

Masktäthet: 11 m x 18 v grundmönster med
st. 10 = 10 x 10 cm.

Strikkefasthed: 11 m x 18 omg i
grundmønster på pind 10 = 10 x 10 cm.

Beskrivning
Lägg upp 78 m på rundst. 8 och sticka runt.
Markera övergången med en maskmarkör.
Sticka 10 varv mosstickning. Fortsätt sticka
grundmönster med rundst. 10.
Efter 3:e v ﬂyttas maskmarkören 2 m åt
vänster, så början av varven fortsatt är
markerade.
När arbetet mäter ca. 31 cm och efter 2:a varet
i grundmönstret, byt till st. 8, sticka 10 varv
mosstickning.
Maska därefter av alla m. Fäst ändarna.

Opskrift
Slå 78 m op på rundpind 8 og strik rundt.
Markér overgangen med en maskemarkør.
Strik 10 omg perlestrik. Fortsæt i
grundmønster på rundpind 10.
Efter 3. omg ﬂyttes maskemarkøren 2 m til
venstre, så starten på omg fortsat er markeret.
Når arbejdet måler ca. 31 cm og efter 2. omg i
grundmønster, strikkes på rundpind 8 endnu
10 omg perlemønster.
Luk derpå alle m af. Hæft ender.
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