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Halstørklæde & hue i Hand-Dyed Happiness chunky
Halstørklæde størrelse: 30 x 200 cm
Hue størrelse: Passer til hoved 54 - 56 cm
Garn: Rico Luxury Hand-Dyed Happiness chunky fv. 003 (Natur-Beere)
Garnforbrug halstørklæde: 400 g
Garnforbrug hue: 100 g
Pinde: Jumperp. 6 mm
Grundmønster
1. p (retsiden): *1 r, 1 vr * gentag fra * til * (halstørklæde: og slut af med 1 r).
2. p: *1 vr, 1 r * gentag fra * til * (halstørklæde: og slut af med 1 vr).
3. p: Strikkes som 1. p
4. p: vr
5. p: Strikkes som 2. p
6. p: Strikkes som 1. p
7. p: Strikkes som 2. p
8. p: vr
1. – 8. p gentages og danner mønster
Patentkantmasker (patentkantm) over 3 m:
Retside: 1 r, 1 m løs af som vr, 1 r.
Vrangside: 1 m løs af som vr, 1 r, 1 m løs af som vr.
Strikkefasthed i grundmønster: 20 m x 22 p = 10 x 10 cm
Strikkefastheden bør overholdes, da arb ellers ikke får de anførte mål.
Halstørklæde:
Slå 63 m op og strik 7 cm rib (1 r, 1vr) med 3 patentkantm i hver side. Patentkantm strikkes hele vejen op. Strik herefter videre i
grundmønster. Når arbejdet måler ca. 193 cm strikkes 7 cm rib. Luk af og hæft ender. Damp arbejdet let.
Hue:
Slå 82 m op og strik 7 cm rib (1 r, 1 vr) med en kantm i hver side, som strikkes r på alle p. Strik fra retten 1 p r (bruges som
ombukskant) og forsæt med 7 cm rib. Strik herefter videre i grundmønster. Når arbejdet måler 28 cm fra ombukskanten strikkes
indtagninger innanför kantm:
1. p (retside): Hver 3. og 4. m strikkes sammen som passer til mønsteret = 62 m.
2. – 4. p: Strikkes uden indtagninger
5. p: Hver 2. og 3. m strikkes sammen som passer til mønsteret = 42 m.
6. – 8. p: Strikkes uden indtagninger
9. p: Strik 2 m sammen som passer til mønsteret = 22 m.
Klip tråden af ca. 30 cm fra arbejdet. Træk tråden igennem de sidste m og træk til. Hæft enden omhyggeligt.
Montering hue: Sy huen sammen midt bag. Fold de 7 cm rib op ved ombukskanten og sy den til. Hæft ender. Damp arbejdet let.

