
Best. nr: 23190-1108  Garn: Emma 100g 100% bomuld

PONCHO 
I BOMULD

Materialer:
 2 ngl i farve 874 sort (svart)
2 ngl i farve 866 rød (cerisröd)
1 ngl i farve 714 turkis (turkos)
2 ngl i farve 851hvid (vit)
1 ngl i farve 792 beige (beige)

Rundpind: 3 mm, 80 cm
Hæklenål: 3 mm 
Arbejdets mål:  114 x 123 cm



FALKGARN

STRIKKE FASTHED:

30 m og 38 omg struktur og mønsterstrikning på pind 
3 = 10 x 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.

Den yderste m i hver side = kantm strikkes r alle omg.

Se mønster i henhold til diagram.

Tips! Læs hele teksten igennem, inden du begynder dit 
arbejde, sådan at du ikke mister nogen detaljer.

STRIKKEBESKRIVELSE:
Slå 343 m op på rundpind 3 i sort, strik frem og tilbage. 
Strik 6 omg retstrik. Skift til rød og strik 1 omg vrang. 
Nu strikkes mønster i henhold til diagram. På omg 13 
(som vist på diagrammet) tag 2 m ind jævnt fordelt, disse 
2 m tags ud på omg 45 (i henhold til diagram), dette for 
at bølgemønstret skal stemme med maske antallet. Når 
arbejdet måler 48 cm deles arbejdet på midten og hver 
side strikkes for sig, slå 1 ny m op imod midten som 
strikkes i ret alle omg, fortsæt med at strikke mønstret. 
Når arbejdet måler 74 cm strikkes igen på alle m. Luk de 
oplagte kantm af. 
Gentag omg 1-54 i henhold til diagrammet (det kommer 
til at indeholde flere omg da man gentager mønstret inde 
i diagrammet), totalt 6 gange men til sidst med 4 omg 
retstrik med sort i stedet for glatstrik. Arbejdet måler nu 
ca. 122 cm. Luk af.

MONTERING:
Lig arbejdet ud og damp forsigtigt (strygejernet skal 
holdes lidt over arbejdet). Hækl nu i hver side med 
hæklenål 3 i sort, 3 omg fm jævnt fordelt, sørg for at 
arbejdet ikke bliver for stramt eller løst så det bølger.


