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91626. GLATSTRIKKET HALSRØR 

GARNKVALITET Manos del Uruguay Fino (70% Extrafin Merinould, 30% Silke. Bundt ca 100 g = 450 m)

GARNALTERNATIV Garngruppe 2 (OBS! Garnforbrug og facon kan variere, når der bruges en anden garntype)

STRIKKEFASTHED Ca 21 m glatst på p nr 4 = 10 cm.

STØRRELSER En størrelse

MÅL  Bredde: Ca 53 cm. Længde/Omkreds: Ca 183 cm.

GARNFORBRUG Ca 200 g (fv 14512)

PINDE Nr 4

TILBEHØR Evt. hæklenål (ca 3-5 mm) og restgarn i afvigende farve,

når du slår op provisorisk (kan udelades, se forklaringer)

FORKLARINGER 

Glatstrikning (glatst): rm på rets, vm på vrangs. 

Tørklædet strikkes i et lige stykke, som derefter strikkes eller sys sammen til en ring. Ved at slå op provisorisk og derefter sy de korte

sider sammen med grafting (se skitse) får du en usynlig tynd montering og et supersmidigt halsrør. 

OBS! Du kan selvfølgelig vælge at slå op på almindelig måde og herefter strikke eller sy de korte sider sammen. 

Slå op provisorisk: Se sidste side for at slå op - hæklet. (Man kan også slå op provisorisk uden hæklenål, gå til Youtube. com og

søg på "Provisional cast on".) 

TØRKLÆDE 

Slå 110 m op på p nr 4 (slå gerne op provisorisk). Strik glatst indtil arb måler ca 183 cm. Slut med 1 p fra vrangs. 

MONTERING 

Har du slået op på sædvanlig måde, strik så 1 m op i hver m på første p. Du har så 1 pind med m i hver kortside af tørklædet. Læg

kortsiderne mod hinanden, med retsiden op. Sy sammen med grafting (se skitse), ved forsigtigt at tage 1 m ad gangen fra pinden og

1 m fra hjælpetråden (hvis du har slået op provisorisk) eller fra den anden pind (hvis du har slået op på sædvanlig måde og strikket m

op) hvorefter du syr maskesting. Træk stingene temmelig hårdt til, sådan at de smelter ind i strikningen. 

Hæft alle tråde. 

Vask forsigtigt tørklædet i koldt vand med mildt vaskemiddel. Rul det ind i et håndklæde og pres overskydende vand ud. 

Lad det herefter tørre fladt.
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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 med et andet bundt for at få en jævnere

overgang mellem farverne.

Forkortelser

Strik

arb=arbejdet, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dobb-indt=dobbeltindtagning, dobb-oti=dobbelt

overtrækningsindtagning, dr=drejet, fv=farve, fmb=forreste maskebue, forst=forstykke, forkl=forklaringer, gent=gentag,

glatst=glatstrikning, indt=indtagning, kantm=kantmaske, luk=luk af, m=maske/masker, mb=maskebue, omg=omgang, omsl=slå

om, oti=overtrækningsindtagning, p=pind/pinde, plm=placer markør, rest=resterende, r=ret/retmaske, rs/rets=retsiden,

retst=retstrikning, sm=sammen, sm=sammen, udt=udtagning, vr=vrang/vrangmaske, vs/vrangs=vrangsiden, yderl=yderligere 

Hækling

arb=arbejdet, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dst=dobbelt stangmaske, fm=fastmaske, fmb=forreste

maskebue, forkl=forklaringer, fv=farve, hst=halvstangmaske, iflg=ifølge, indt=indtagning, kantm=kantmaske, km=kædemaske,

lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskbue, omg=omgang, omsl=slå om, plm=placer markør,

rest=resterende, RS/rets=retsiden, st=stangmaske, st-gr=stangmaskegruppe, sm=sammen, VS/vrangs=vrangsiden, udt=udtagning,

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