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PANDEBÅND OG 		
RØRHALSTØRKLÆDE
AF KARAMELL GARN
Best. nr: 23053-102 Garn: Karamell 80% akryl, 20% uld, 1 ngl = 200 g, 350 m
Materialer:		
Rørhalstørklæde: 2 ngl (rørhalstørklædet
vejer 223 g) fv: Nougat
Pandebånd: 1 ngl (pandebåndet vejer 65 g)
fv: Nougat
Helt sæt: 2 ngl fv: Nougat

Strikkepinde:
7 mm (pandebånde)
10 mm (rørhalstørklæde)
Hæklenål: 8 mm (rørhalstørklæde)

BESKRIVELSE:
STRIKKE FASTHED:

12 m rib med dobbelt garn og pind 10 = 10 cm. 19 m
rib med dobbelt garn og pind 7 = 10 cm.
OBS: kontroller strikkefastheden nøje. Strikker du
for fast, byt til grovere pinde. Strikker du for løst,
byt til tyndere pinde. Stemmer strikkefastheden ikke
får arbejdet forkerte mål og det angivne garnforbrug
ændres.

PANDEBÅNDE OG RØRHALSTØRKLÆDE:

Den yderste m strikkes som følger:
I begyndelsen af omg: strik ret i bagerste maskeled.
I slutningen af omg: tag 1 m løs af med garnet foran
arbejdet.

HÆKLE BESKRIVELSER:

Fast maske (fm) = stik nålen ned i næste m. træk
garnet gennem m, slå om nålen, træk garnet gennem
begge m på nålen.

PANDEBÅND:

Slå 22 m op med dobbelt garn på p 7 strik rib 1 vr,
1 r undtaget den yderste m i hver side som strikkes i
henhold til forklaring. Når arbejdet måler ca. 24 cm
strikkes der fletning i henhold til forklaring og som
strikkes indenfor den yderste maske i hver side.

FLETNING:

Sæt 6 m på en hjælpepind foran arbejdet.
Sæt 6 m på en hjælpepind bagom arbejdet.
Strik 6 m rib, strik de 6 m på hjælpepinden foran
arbejdet i rib.
Strik 6 m rib på hjælpepinden bagom arbejdet.
Afslut med 24 cm rib som tidligere. Luk af.

MONTERING:

Sy sammen bagtil med skjult søm.

RØRHALSTØRKLÆDE:

Slå 28 m op med dobbeltgarn på p 10 og strik rib som
følgende: 1 kantm X 1 vr, 1 r X 1 kantm. Til arbejdet
måler 140 cm. Luk af i rib.

MONTERING:

Hækl arbejdet sammen med fm jævnt fordelt. Læg
røret 2 gange rundt om halsen.

