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90448 SKULDERVARMER
GARNKVALITET  Lady (100% Akryl. Nøgle ca 50 g = 125 m) 
GARNALTERNATIV  Fuga, Lady Glitter, Big Verona, Gästrike 3 tr, Saga, Fantasi, Mellanraggi 
STØRRELSE  S(M)L 
LÆNGDE  Ca 145(150)155 cm (inkl ærmelængde) 
GARNFORBRUG  Ca 250(250)300 g 
STIRIKKEPINDE  Nr 4 og nr 10 (Strik på finere/grovere pinde alt efter hvor løst du vil have sjalet) 
DESIGN & TEKST  Camilla Kroogsgaard 
OVERSÆTELSE Elin Nissen 

TIPS & RÅD  *For at undgå spørgsmål: Læs opskriften igennem inden du begynder arbejdet.  
 *Marker den størrelse du skal strikke med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.  
 *Strik altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker en prøve som er ca 12 x 12 cm for at se om du holder den angivne 
 strikkefasthed. 
 *Skift til nyt nøgle: Bind aldrig de to garnender sammen. Sno istedet de to garnender op over ca 8 cm og lad dem 
 overlappe. Sno garnenderne løst om hinanden og forsæt strikningen. De fleste foretrækker at begynde på et nyt nøgle 
 ved at tage garnet ud indefra nøglet.  
 *Marker eventuelt venstre og højre forkant med et smykke eller en knap.  

FORKORTELSER vrang=vrangsiden, m=maske, r=ret maske, vr=vrang maske, g=gange, ret=retsiden, p=pind/pinde, omg=omgang  

FORKLARING Øge 1 m: Tag tråden op mellem to m, drej den og strik ret. Kantm: Yderste m strikkes ret på alle p i ribben.  

PATENTSTRIKNING  Omg 1 (vrangsiden): Strik 1 r, 1 vr, *1 omslag, 1 m løs af vrang, 1 r*, gentag *-* til der er 3 m tilbage, 1 omslag, 
 1 m løs af vrang, 1 vr, 1 r. 
 Omg. 2:  Strik 2 r, omslag og næste m strikkes ret sammen, *1 omslag, 1 m løs af vrang, omslag og næste m strikkes ret 
 sammen*, gentag *-* til der er 2 m tilbage, 2 r. 
 Omg. 3:  Strik 1 r, 1 vr, *1 omslag, 1 m løs af vrang, omslag og næste m strikkes ret sammen*, gentag *-* til der er 
 3 tilbage, 1 omslag, 1 m løs af vrang, 1 vr, 1 r. 
 Gentag omg. 2 og 3. 

SKULDERVARMER  Manchet: Begynd med pind nr 4 og 46(50)54 m og strik rib (2 vr, 2 r) i alt 18 cm. Øg med 9 m jævnt fordelt på den sidste 
 p (= rets). Skift til p nr 10 og strik derefter patentstrik til arbejdet måler 127(132)137 cm. Tag 9 m  ind jævnt fordelt 
 på sidste p. Skift til p nr 4 og strik rib i alt 18 cm. Luk af i rib på retsiden.  

MONTERING  Alternativ 1 (halskant + nederkant, som på omslagets billede): Sy ærmemancheterne sammen.  
 Alternativ 2 (for en fastere halskant, se billedet nedenunder): Saml med pind nr 4, 1 m i hver omg af den patentstrikkede 
 kant fra retsiden og strik 7 p rib (2 vr, 2 r). På næste p (rets): Kantm, *2 r sammen, 1 vr*, gentag *-* p ud, kantm. 
 På næste p (vrs): Strik ret over ret og vr over vr. Luk løst af i rib fra retsiden.  

VASKERÅD  Strikkede og hæklede ting bør vaskes seperat på et uldprogram, med vrangsiden ud af og uden optisk blegemiddel. 
 Undgå iblødsætning. Stræk arbejdet i form medens det er vådt og lad det ligge tørre.  
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