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92399. FINO SHADOW COWL

GARNKVALITET Manos del Uruguay Fino Mini-skeins (70% extra fin merino, 30% silke, ca 20g = 89 m) 

GARNALTERNATIV Garngruppe 2 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper) 

STRIKKEFASTHED Ca 24 m og 40 p = 10 x 10 cm i Skyggestrik 

OMKREDS Ca 62 cm 

HØJDE Ca 31 cm 

GARNFORBRUG 1 stk. kit Mini-skeins (fv 14587 / 8-Henrietta) som indeholder: 

Fv 1: Ca 20 g (fv 421 Havisham) 

Fv 2: Ca 20 g (fv 401 Corsage) 

Fv 3: Ca 20 g (fv 408 Crystal Goblet) 

Fv 4: Ca 20 g (fv 404 Watered Silk) 

Fv 5: Ca 20 g (fv 414 Ivory Letter-opener) 

RUNDPIND 3,75 mm (40 cm) 

TILBEHØR Markør, stoppenål

FORKLARINGER 

Skyggestrik (valgfrit maskeantal): 

Omg 1: Bfv: Strik omg ret, fjern markøren, strik sidste m gennem m på omg under pinden, sæt markøren på højre pind. 

Omg 2: Bfv: Strik ret. 

Omg 3: Mfv: strik ret til slutningen af omg, fjern markøren, strik sidste m gennem m på omg under pinden, sæt markøren på højre

pind. 

Omg 4: Mfv: Strikkes vrang. 

Gentag pind 1-4. 

HALSVARMER 

Arbejdet strikkes rundt på rundpind. 

Slå 150 m op med fv 5 på rundp 3,75 mm. Sæt en markering i starten af omg. Strik (1 omg vrang, 1 omg ret) 2 gange. 

Skift til fv 2 og start med omg 3, strik 20 omg Skyggestrik med fv 5 som bfv og fv 2 som mfv. Klip tråden i fv 5 over. 

Skift til fv 1 ogh fortsæt i Skyggemønster i 24 omg, med fv 1 som bfv og fv 2 som mfv. Klip tråden i fv 2 over. 

Skift til fv 4 og fortsæt i Skyggemønster i 20 omg, med fv 1 som bfv og fv 4 som mfv. Klip tråden i fv 1 over. 

Skift til fv 3 og fortsæt i Skyggemønster i 28 omg, med fv 3 som bfv og fv 4 som mfv. Klip tråden i fv 4 over. 

Skift til fv 5 og fortsæt i Skyggemønster i 20 omg, med fv 3 som bfv og fv 5 som mfv. Klip tråden i fv 3 over. 

Skift til fv 2 og fortsæt i Skyggemønster 14 omg, med fv 2 som bfv og 5 som mfv. Klip tråden i fv 5 over. 

Fortsæt med fv 2, strik (1 omg ret, 1 omg vrang) 2 gange. Luk af i ret. Klip garnet over. 

MONTERING 

Hæft løse ender. Spænd arb ud i de rette mål mellem fugtige håndklæder og lad det tørre.
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Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.

Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.

Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden passer.

Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti

til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde et andet bundt for at få en jævnere overgang

mellem farverne.

Forkortelser

Strik

arb=arbejdet, cm=centimeter/centimeters, dobb-indt=dobbeltindtagning, dobb-oti=dobbelt overtrækningsindtagning, fv=farve,

fmb=forreste maskebue, forst=forstykke, forkl=forklaringer, vr=vrang/vrangmaske, vrangs=vrangsiden, luk=luk af, bmb=bagerste

maskebue, sm=sammen, indt=indtagning, kantm=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, omsl=slå om, rest=resterende,

r=ret/retmaske, rets=retsiden, retst=retstrikning, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, sm=sammen, gent=gentag, omg=omgang,

dr=drejet, yderl=yderligere, oti=overtrækningsindtagning, udt=udtagning 

Hækling

arb=arbejdet, vrangs=vrangsiden, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dst=dobbelt stangmaske, iflg=ifølge,

fv=farve, fmb=forreste maskebue, fm=fastmaske, forkl=forklaringer, hst=halvstangmaske, kantm=kantmaske, lm=luftmaske,

lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskbue, omsl=slå om, rest=resterende, rets=retsiden, st=stangmaske,

st-gr=stangmaskegruppe, km=kædemaske, sm=sammen, omg=omgang, yderl=yderligere, udt=udtagning, indt=indtagning,

3-dst=tredobbelt stangmaske, 5-lmb=luftmaskebue bestående af 5 lm.
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