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Størrelse
One size (voksen)
Plaggets mål
Vidde: 26 cm
Høyde: 38 cm
Garn
Alpaca bris, Viking garn, 60% BabyAlpaca, 11% merinoull og 29% nylon. 50g=150 m
Garnforbruk
Farge 313 – grå eller 364- lys rosa. 2 nøster.
Strikkefasthet
15 m på pinne nr. 6 = 10 cm
Pinneforslag
Rundpinne nr. 6

KLIKK HER for å kjøpe garnet
Legg opp 88 m på rundpinne nr 6, sett et merke i starten av omg = midt foran, og et merke etter 44
m = midt bak. Strikk vrangbord 2 r, 2 vr, 13 cm. Fortsett videre i glattstrikk frem og tilbake, på
første omg felles det 5 m på hver side av merket midt foran = 10 m. På hver side av merke midt
bak økes 1 m på hver side = 2 m, på annenhver omg ialt 4 ganger.
Strikk videre i glattstrikk til arbeidet måler 35 cm. Fell 1 m på hver side av merket midt bak, ved og
strikke 2 m rett sammen = 2 m felt. Fell slik annen hver omg ialt 4 ganger. Strikk videre til arbeidet
måler 40 cm. Mask sammen fra vrangen, eller sy sammen i toppen.
I-cord kant rundt hetten
Plukk opp 1 m i hver m på pinne nr.6 rundt åpningen, men (hopp over hver 5.maske), og kutt
tråden. Start ved den første masken på pinnen.
Strikk *to masker rett, strikk 2 m vridd rett samme*.
Flytt 3 masker fra høyere pinne til venstre pinne. Gjenta fra *-* til alle maskene er strikket, og du
har 3 m igjen på høyre pinne. Flytt dem over til venstre pinne og fell 3 m løst av. Med tråden du
kuttet, syr du i- cord kantens start og slutt pent sammen.
Montering
Fest tråder, og press med et vått klede fra vrangen.
Genseren du også ser på bildene heter Grindavik islender, du finner den her

TRYKK HER for å se Grindavik islender med raglan
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