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Winter Ombré
Trekantstørklæde

Winter Ombré
Trekantshalsduk

1 nøgle = 1 design

1 nysta = 1 design

150 g = 375 m
80 % polyacryl, 20% uld
Bemærk: Opskriften står på
indersiden af banderolen.

150 gram = 375 m
80 % polyacryl, 20% ull
Obs! Beskrivningen står på insidan
av banderollen.

Tørklæde, størrelse: ca. 84 bredt og
45 cm højt
Materiale:
150 g Schachenmayr Winter Ombré
00088;
Rundpind nr. 6, 80 cm, 3
maskemarkører.

Halsduk, storlek: ca. 84 bred och 45
cm hög
Material:
150 gram Schachenmayr Winter
Ombré fg. 00088;
Rundsticka 6 mm, 80 cm, 3
maskmarkörer.

Glatstrikning: Strik maskerne ret på
retsiden, vrang på vrangsiden.

Slätstickning: Sticka maskorna räta
på rätsidan, aviga på avigsidan.

Maskemarkør: På hver pind ﬂyttes
den fra den venstre pind til den højre.

Maskmarkör: På varje varv ﬂyttas
den från den vänstra stickan till den
högra.

Strikkefasthed: 14 m x 22 p i
hhv. glatstrikning og omvendt
glatstrikning
= 10 x 10 cm.

Masktäthet: 14 m x 22 v i respektive
slätstickning och avigvänd
slätstickning = 10 x 10 cm.

Opskrift: Halstørklædet bliver strikket fra midten øverst og udad.

Beskrivning: Halsduken blir stickad från mitten överst och utåt.

Slå 11 m op og strik 1. p (= vr.siden) ret.
2. p (= retsiden):
Strik 2 r sammen, slå om pinden, 1 vr, slå om pinden,
placér den 1. maskemarkør, 1 r, slå om pinden, 1 r,
slå om pinden, placér den 2. maskemarkør , 1 r,
slå om pinden, 1 vr, slå om pinden, placér den 3. maskemarkør,
1 r, slå om pinden, 1 r, slå om pinden, strik 2 r sammen.
3. p: 1 r, strik alle m som de vises, strik alle omslag vr og ﬂyt
hver maskemarkør, slut med 1 r.
4. p: Strik 2 r sammen, slå om pinden, strik vr ind til
1. maskemarkør, slå om pinden før markeringen,
ﬂyt den 1. maskemarkør, 1 r, slå om pinden, strik r ind til
2. maskemarkør, slå om pinden, ﬂyt den 2. maskemarkør,
1 r, slå om pinden, strik vr ind til 3. maskemarkør, slå om pinden
før markeringen, ﬂyt den 3. maskemarkør, 1 r,
slå om pinden, strik de resterende m r indtil der er 2 m tilbage,
slå om pinden, strik 2 r sammen.
3. og 4. p gentages. Der bliver derved taget 6 m ud på hver
anden p.

Lägg upp 11 m och sticka varv 1 (= avigsidan) rätt.
Varv 2 (= rätsidan):
Sticka 2 rm tillsammans, 1 omslag, 1 am, 1 omslag,
placera den 1:a maskmarkören, 1 rm, 1 omslag, 1 rm,
1 omslag, placera den 2:a maskmarkören , 1 rm,
1 omslag, 1 am, 1 omslag, placera den 3:e maskmarkören,
1 rm, 1 omslag, 1 rm, 1 omslag, sticka 2 rm tillsammans.
Varv 3: 1 rm, sticka alla m som de visas, sticka alla omslagen aviga och
ﬂytta varje maskmarkör, sluta med 1 rm.
Varv 4: Sticka 2 rm tillsammans, 1 omslag, sticka aviga till den
1.a maskmarkören, 1 omslag före markeringen,
ﬂytta den 1:a maskmarkören, 1 rm, 1 omslag, sticka räta till
den 2:a maskmarkören, 1 omslag, ﬂytta den 2:a maskmarkören,
1 rm, 1 omslag, sticka aviga till den 3:e maskmarkören, 1 omslag
före markeringen, ﬂytta den 3:e maskmarkören, 1 rm,
1 omslag, sticka de återstående m räta till det är 2 m kvar,
1 omslag, sticka 2 rm tillsammans.
3:e och 4:e v upprepas. Det blir därvid ökat 6 m på vartannat v.

Når arbejdet måler ca. 43 cm målt fra m i midten og efter
i alt 36 udtagninger = 227 m fortsættes i bølgekant:
På næste retp strikkes r i hver m på pinden nedenunder, slå om pinden
og strik 1 r = 681 M.
Strik endnu 2 p glatstrikning og luk alle m r af på næste vrangp.

När arbetet mäter ca. 43 cm mät på m i mitten och efter totalt 36
ökningar = 227 m fortsätt med vågkant:
På nästa v från rätsidan stickas räta i varje m på varvet nedanför, 1
omslag, och sticka 1 rät = 681 M.
Sticka ytterligare 2 v slätstickning och maska av alla m räta på nästa
avigv.

Hæft alle ender på indersiden. Halstørklædet spændes op, fugtes og
tørrer.

Fäst alla lösa trådar på insidan. Halsduken spänns ut, fuktas och får
torka.
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