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Hurtigstrikket Sjal i Angel
Størrelse:
Længde, ca.:
Bredde, ca.:
Garn:
Garnforbrug:
Hurtigstrikker:

One size
160 cm
35-38 cm
Permin Angel 884112
1 ngl. rosa fv 12
Art. 6023 fra Permin

Sjal:
Slå op på alle pinde med Angel efter anvisningen i pakken med hurtigstrikkeren (eller nedenstående tekst). Strik til der næsten ikke er mere garn.
Luk af og hæfter ender.
1. Lav en løkke af garnet rundt om den dertil indrettet knop på ydersiden for at fastgøre enden.
2. Sno derefter garnet om knoppen frem og tilbage mellem knopperne fra hver side af hurtigstrikkeren (se billede Row 1). Sno garnet om
knopperne hele vejen hen til den sidste knop.
3. (Se billede Row 2) Sno garnet rundt om knop nr. 36 og tilbage til knop nr. 35. Fortsæt med at sno garnet rundt om knopperne på sammen
måde som første række – hele vejen tilbage. Nu er der 2 ”masker” på hver knop. Slut af en halv knude på knoppen på ydersiden for at fastgøre
garnet mens du strikker.
4. Nu skal der strikkes. Brug strikkekrogen som er vedlagt. Strik ved at løfte den underste maske over den øverste. Gentag dette hele vejen rundt
ved de knopper som har to masker. En omgang er færdiggjort.
5. Sno igen garnet i otte-taller hele vejen ned af hurtigstrikkeren.. Løft den underste maske over den øverste. Sådan strikker du.
6. Fortsæt med at sno garnet om knopperne og strikkemaskerne indtil arbejdet har den ønskede længde.
7. For at afslutte arbejdet anvendes en stor hæklenål. Start i den modsatte ende af hvor garnnøglet er. Løft en første maske af den knoppen og
træk den over til den modsatte side og løft den næste maske af og træk den gennem den første maske.
8. Fortsæt til den tredje knop og træk den anden maske igennem. Fortsæt frem og tilbage over hurtigstrikkeren hele vejen hen. Klip garnnøglet
af og træk garn-enden igennem den sidste maske og træk til. Hæft enden.
Maskerne kan også ﬂyttes over på jumperpinde og aﬂukkes som normalt.
Andre tips:
Hurtigstrikkeren kan genbruges til et ubegrænset antal sjove strikke projekter. Brug forskelligt garn fra Permin fx Diva, Saﬁra eller Angel.
Brug samme teknik som ovennævnte og brug din fantasi. Hvis du vil have forskellige farver, er det bare at binde garnet sammen og forsætte
arbejdet. Du kan også strikke med to forskellige farver garn på samme tid og lave en ﬂot effekt med det.
Du kan også blot anvende halvdelen af hurtigstrikkeren og strikke frem og tilbage, hvis det er mindre projekter du påtænker at lave.

