Sjal med krave

HU RTI G- N E M

STRIKKE
OPSKRIFT

Garn: COOP, Prato, 100% Akryl, 50 g = 33 m.
Størrelse: XS-S (M-L) XL-XXL
Sjalets mål:
Overvidde: ca 84 (94) 110 cm (Personligt mål)
Ryglængde: ca 36 (40) 44 cm
Længde til spids midt for: ca 43 (46) 49 cm
Garnforbrug: 7 (8) 10 ngl
Pinde: 9 mm
Tilbehør: 2 knapper ca 25 mm i diameter
Strikkefasthed: 9 m og 15 p i mønster på p 9 mm = 10 x 10 cm. Passer strikkefastheden ikke må der prøves med ﬁnere eller grovere pinde.
Kantm = kantmaske: Løft første m løst af (= ustrikket af) med garnet foran arb, stram
garnet til. Strik mønster indtil sidste m og strik sidste m ret.
Gentag kantm på alle p.
Mønster: Delbart med 5 m og 2 p.
1.p, retsiden: 1 kantm (se ovenfor), *5 r, 5 vr*, gentag *-*, 1 kantm.
2.p: 1 kantm, *ret over ret og vr over vr *, gentag *-*, 1 kantm.
3.p: 1 kantm, *5 vr, 5 r*, gentag *-*, 1 kantm.
4.p: 1 kantm, * vr over vr og ret over ret*, gentag *-*, 1 kantm.
Gentag 1.-4. p
Sjal
Slå 32(37)42 m op på p 9. Strik mønster som beskrevet ovenfor. Når arb måler ca
117(125)133 cm afslut med en 2.eller 4.p, strikkes 2 knaphuller således: 1 kantm, 2
vr eller r afhængigt af mønster, luk 2 m, 3 vr eller r, luk 2 m, mønster p hen, 1 kantm.
På næste p slås nye m op over de aﬂukkede. Strik yderligere 4 p mønster. Luk af i
vrang fra retsiden, ikke for fast.
Montering
Læg stykket på de angivne mål mellem 2 fugtige håndklæder og lad tørre. Placer
stykkets korte side = aﬂukningskanten med knaphuller mod den lange side, sy ca
18(22)26 cm fra kanten og ind så knaphullerne er fri. Sy knapper i udfor knaphuller
forskudt for sømmen, se foto. Fold kraven udad.
Damp sømmen meget forsigtigt så arbejdet ikke bliver ﬂadt.
Se banderolen for vask.
Design og opskrift: COOP / Jette Magnussen
Se ﬂere opskrifter på kædernes hjemmeside.

