Rør i hel-patent

Rør i hel-patent
Sværhedsgrad •••••

Garn: COOP, Monza, 80% Akryl, 20% Alpaka, 50 g = 37 m.
Størrelse: One size
Rørets mål: ca højde 40 cm x omkreds ca 72 cm.
Garnforbrug: 5 ngl
Pinde: 10 mm
Hæklenål: 10 mm til hæklet opslagskant.
Strikkefasthed: ca 7 m og 9 (18) p i hel-patent på p 10 mm = 10 x
10 cm. Passer strikkefastheden ikke må der prøves med finere eller
grovere pinde.
Hækleforklaring
Lm = luftmaske: Knyt en løkke = 1. lm, stik nålen i løkken *slå om
nålen og træk 1 m igennem løkken*, gentag fra *-* til det ønskede
antal lm.
Hel-patent
1.p (retsiden): *1 r, 1 omslag (= slå om p), 1 m løst af, som hvis m
skulle strikkes vrang*, gentag *-* til de sidste 2 m, 2 r.
2.p: Løft 1.m løst af med garnet foran arb, *1 omslag, 1 vr løst af
(db-m = dobbelt m), strik næste m og omslaget fra forrige p ret
sammen som 1 m*, gentag *-* strik indtil den sidste db-m, strik db-m
drejet ret sammen (r i bagerste maskebuer), afslut med 1 r.
Gentag 2.p på resten af arb.

Rør

Hækl 31 lm med hæklenål 10 til åben opslagning. Bryd garnet.
Med p 10 strikkes herefter 30 m op i den bagerste lm-lænke,
set fra siden med kædemasker. Fortsæt i hel-patent som beskrevet ovenfor. Når arb måler ca 72 cm, eller når nøglet næsten er
brugt op, sys de korte sider sammen med maskesting således:
Læg de korte sider parallelt overfor hinanden. Trævl den hæklede lm-opslagskant op lidt af gangen, samtidig med at der sys
sammen fra hver side, maske for maske.
Montering
Læg stykket på de angivne mål mellem 2 fugtige håndklæder
og lad tørre.
Se banderolen for vask.
Design og opskrift: COOP / Jette Magnussen
P. nr. 120925 - september 2012

