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FORKORTELSER OG FORKLARINGER

GARNFORBRUG
3 mdr.:
6 mdr.:

m
Maske
r
Ret
p
Pind(e)
vr
Vrang
2vr sm 	2 masker strikkes sammen som vrangmaske
*…*	Det, der står imellem, gentages igennem
omg
(..)	Angiver antal m på pinden for de 2
størrelser.
Størrelse 6 måneder står i parentes.
Størrelser: 3 måneder (6 måneder)

200 g
250 g

MATERIALER

Knapper
Rundpind og Strømpepinde: 3,5 mm
Strikkefasthed: 26 m = 10 cm
Angivne garnmængder er vejledende.

Vintage

Snoning over 4 p til hættetrøje
1. p
*4 vr, 4 r*
2. p
*4 r, 4 vr*
3. p
som 1. p
4. p	*4 vr, sæt 2 m på en hjælpepind
foran arbejdet. Strik 2 m fra pinden r,
så de 2 fra hjælpepinden r*

- et lækker t og
glansfuldt uldg
arn
med bambus

Ma
ng
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arv
er

Bambussen er me
d til at give garn
et en blød og
let fornemmelse,
og ulden bidrage
r med sin gode
slidstyrke.

Knaphul til hættetrøje
Strikkes over forkantens 6 m med 2 r, luk 2 m af,
2 r. På næste pind slås 2 nye masker op over de
aflukkede

Uld er et holdbar
t materiale, som
kræver meget lid
vask og som ho
t
lder i lang tid.
Det er også en
af grundene til
nogle anser uld
at være blandt
for
de mest bæredyg
tige materialer.

For at få en pænere kant på knaphulskanter og
hætte, kan 1. m på hver p erstattes ved at tage
den løs af med garnet foran arb - på næste p
strikkes den r.

70% Uld, 30% Ba
mbus,
25 g/60 m.

Ærmerne kan strikkes rundt på strømpepinde
eller på en 80 cm rundpind med magic loop.
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HÆTTETRØJE MED SNONINGER

Læg for- og bagstykke ret mod hinanden strik m fra
begge pinde r samtidig med der lukkes af.
Strik den anden side færdig på samme måde blot
modsat, strik sammen med det andet forstykke og
luk af.

3 MÅNEDER (6 MÅNEDER)

RYG/FORSTYKKE
Slå 150 (180) m op på pind 3,5 og strik 4 p rib
- 1 r, 1 vr.
Hver p begyndes og sluttes med 6 r til forkanter
med knaphuller.
Første knaphul strikkes efter 4 retriller de næste efter
9 (11) retriller og placeres i den side af trøjen man
ønsker det.
Nu strikkes snoninger og 1. p strikkes fra vrangsiden
hvor der tages 2 (4) m ud til i alt 152 (184) m.
Strik lige op til arbejdet måler 14 (17) cm.

ÆRMER
Saml 54 (60) m op fra retsiden i ærmegabet.
Strik omvendt glat - det vil sige, at første p er fra
vrangsiden af arbejdet, men strikkes med retmasker
og med 4 m snoning midt på ærmet.
Tag ind i hver side af ærmet ved at strikke 1 vr,
2vr sm, strik vrang og snoningsmønster som m viser
til der er 3 m tilbage på p, 2vr sm, 1 vr med 1,5 cm
mellemrum i alt 8 (9) gange.
Der er nu 38 (42) m på ærmet.
Når ærmet måler 14 (17) cm strikkes 4 p 1 r, 1 vr.
Luk m af på sidste p.

Del arbejdet til for- og bagstykke med 40 (48) m til
hvert forstykke og 72 (88) m til ryggen.
Start med at strikke højre forstykke.
Strik til ærmegab måler 7 (8) cm.
Husk knaphuller.

DK

HÆTTE

Tag nu ind til hals på hveranden pind som følger:
Luk forkantens 6 m.
Luk 3 m x 3, 2 m, 1 m (4 m, 3 m, 2 m, 1 m).
Der resterer 22 (32) m.
Ærmegabet måler 11 (12) cm.

Slå 4 m op saml 21 m op i halsen (begynd i 5. aflukkede m på knaphulskanten og sørg for, at de opsamlede m ligger, så der kan strikkes med snoninger
over de i forstykkernes eksisterende m) strik ryggens
22 m, saml 21 m op over det andet forstykke (med
sidste m i 5. aflukkede m på knaphulskanten),
slå 4 nye m op til i alt 72 m på begge str.

Sæt maskerne på en maskeholder og strik venstre
forstykke måde blot modsat – sidste knaphul strikkes
inden de sidste 4 retriller i den side man har valgt.
Strik ryggens m lige op til ærmegab måler 9 (10) cm.
Sæt de midterste 22 m på en maskeholder og strik
hver side færdig hver for sig.
Luk mod halsen 2, 1 (1, 0) m på hver anden pind.
Der resterer 22 (32) m.

Strik 10 (4) p før udt begynder, 1. p er fra vrangsiden.
Strik frem og tilbage med 6 r i begyndelsen og
slutningen af hver pind i begge sider af hætten.
Strik så snoningerne passer med trøjens snoninger,
start og slut med 4 r på hver side af kantmaskerne.
Der skal være 7 snoninger i alt.
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Tag nu ud mellem snoningerne fra vrangsiden af arb
efter 1. snoning og på hver side af alle snoningerne
til du når sidste snoning - i alt 12 m tages ud hver
gang og på hver 8. (10.) p, yderligere 2 (3) gange
til i alt 108 (120) m.
Strik lige op til arbejdet måler 19 (21) cm.

MONTERING
Sy sammen under ærmerne, hæft ender og sy
knapper i.

TRØJENS FÆRDIGE MÅL
Længde:		
Omkreds:		

Del maskerne på to pinde og læg dem sammen ret
mod ret.
Strik m r sammen samtidig med der lukkes af.
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Slut
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= vrang på retside, ret på vrangside
= ret på retside, vrang på vrangside
= Snoning: sæt de første 2 m på en hjælpepind foran arbejdet,
strik de 2 næste m, strik de 2 m fra hjælpepinden r
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24 (28) cm.
55 (58) cm.

Godt at vide
Pindestørrelse og fasthed

Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med
pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person,
der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra
vores eget team, som har været med til at strikke.
Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere om
strikkestilen end om størrelsen på pindene.
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