
Best. nr: 23199-2023  Garn: Tanja 1 ngl = 100 g, 100% akryl

PONCHO 
MED HÆTTE

Størrelse: One size
Materialer:
5 ngl á 100 g

Strikkepinde: nr. 4,5
Hæklenål: nr. 3,5
Bredde: Ca. 68 cm
Længde: Ca. 62 cm



BESKRIVELSE:

STRIKKE FASTHED:
20 m og 24 omg på p 4,5 = 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.

PERLESTRIK:
Omg 1: 1r, 1 vr
Omg 2: r på r, vr på vr
Omg 3: 1 vr, 1 r
Omg 4: r på r, vr på vr

Kantm(km) strikkes r alle omg.

BAGSTYKKE:
Slå 116 m op på p 4,5. Strik rib 5 cm, 1 r, 1 vr. Fortsæt 
med mønster i henhold til diagram. 1 km, 18 r, 20 m 
fletmønster i henhold til diagram, 38 m perlestrik, 
20 m fletmønster, 18 r, 1 km. Tag 1 r m ud for hver 6. 
omg indenfor km i hver side 10 gange = 136 m.
Fortsæt med at strikke lige op til arbejdet måler 43 
cm. Tag nu 1 m ind indenfor km i hver side på hver 2. 
omg 17 gange. Siden tags 2 m ind i hver side på hver 
2. omg 7 gange. Luk af.

FORSTYKKE:
Strik som bagstykket til 3. indtagning, da deles 
arbejdet til halsen og hver side strikkes for sig. 
Tag 1 m ind ved halsen på hver 2. omg 13 gange. 
Fortsæt indtagningen som på bagstykket. Luk af 
når alle indtagninger er gjort. Anden side strikkes 
spejlvendt. Sy sidesømme, men 29 cm oppe fra 
midten beholdes en åbning på 12 cm.

HÆTTE:
Saml ca. 66 m op fra retsiden. Strik 3 omg. På 
næste omg tages m ud jævnt fordelt til du har 
100 m, strik 3 omg. Tag 12 m ud jævnt fordelt på 
næste omg. Strik lige op til hætten måler 32 cm. 
Luk af og sy hætten sammen. Hækl 1 omg fm 
rundt i halsen, hoved og ærmeåbning. 


