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91060 HÆKLEDE OG RIBSTRIKKEDE VANTER I LOVIKKA MED MOTIV
GARNKVALITET  Lovikka (100% Uld. Fed ca 100 g = 60 m) 
STØRRELSE (A)  M(L) 
LÆNGDE (A) Ca 26(26) cm 
GARNFORBRUG (A)  ca 200(200) g (A.1: fv 7604, A.2: fv 7520) 
HÆKLENÅL (A) Nr 7 
TILBEHØR (A) Uldtotter i flere farver og 1 filtenål medium 

STØRRELSE (B)  M(L) 
LÆNGDE (B)  27(29) cm 
HALV BREDDE (B)  Ca 9(10) cm 
GARNFORBRUG (B)  ca 200(200) g (fv 7600) 
STRØMPEPINDE (B)  Nr 5.5  
TILBEHØR (B)  Uldtotter i gult, rødt, sort, filtenål medium, 1 stykke tyndt stof ca. 20 x 20 cm
DESIGN & TEKST  Ulrika Andersson 
OVERSÆTTELSE Elin Nissen

HÆKLEFASTHED (A) 12 m og 16 rk = 10 cm

STRIKKEFASTHED (B)  Ca 8 m ikke strukket ribstrikning og 8 p = 5 cm. 

FORKLARING (A) Mønster: Kædemaske (km), hækles om hele maskebuen alle rk. Udtagning: Hækles 1 km i forreste og 1 km i bagerste 
 maskebue i samme maske. Hækl begge vanter samtidig for at få dem ens. 
 
FORKLARING (B) Lovikka vanter i ribstrikning er usædvanligt, men de sidder godt på hånden og bliver tætte og bløde. Trafikskilte eller 
 anden dekoration lavet efter egen fantasi med uldtotter og filtnål. Vanterne strikkes i ribstrikning 1r, 1 vr. Tommelfingeren 
 og kilen til fingeren  strikkes i glatstrikning. Begge vanter strikkes ens. 

HÆKLEDE VANTER (A) Lav 24 (26)lm, vend vrangsiden op. Omg 1: Begynd i 2.lm fra nålen, hækl 1 km i hver lm om den øverste maskebue = 
 23(25) m. Luk dem sammen til en ring med 1 km. Hækl rundt uden afslutning af omgangen, med 1 km om bagerste 
 maskebue alle omg. Hækl 6 omg. Sæt et mærke ved den midterste m. Tag 1 m ud på hver side af markeringen på hver 3 
 omg. 3 gange. Hækl yderligere 2 omg. efter sidste udt. = 7 m i tommelkilen. Hækl 2 lm, spring over de 7 m til tommelfinger. 
 Hækl 15-16 omg. eller til ønskede længde. Marker den midterste maske i hver side. Tag ind ved at hækle 2 m sammem 
 på hver side af markeringen på hver omg. 4(4) gange. Hækl så de sidste sammen 2 og 2. Bryd garnet og træk toppen 
 sammen. Tommelfiner: Hækl 11(12) m rundt i tommelfingeren i alt 8 (9) omg. Hækl sammen 2 og 2 til der er 4 m tilbage. 
 Bryd garnet og træk toppen sammen. 

EFTERBEHANDLING (A) Fugt vanten i lunkent vand med sæbespåner, først på indersiden, børstes med hård børste. Lad den tørre lidt, og gentag 
 så processen på ydersiden. Lad den tørre helt. Prikker og bolde: Tag små totter uld og filt dem til kugler, som filtes ned 
 i vanten med filtnålen. Træk ulden ud til prikken/bolden har den ønskede størrelse. Til sidst syes der rundt i prikken/
 bolden med sytråd.  

RIBSTRIKNING
VANTE (B) Slå 29(33) m op på dobbelt pinde. Fordel maskerne på strømpepinden, strik første og side m sammen, hold maskerne 
 stramt og strik sammen, så slipper man for det store mellemrum som eller let opstår = 28(32) m. Strik 1 r, 1 vr i alt 
 12(13) omg. Sæt et mærke ved de 2 midterste m, tag 1 m ud på hver siden af mærket på hver anden omg i alt 3 gange. 
 OBS! Alle m til tommelkilen strikkes ret. Strik yderligere 2 omg efter udtagningerne. Sæt de 8 m fra tommelkilen på en 
 tråd. Slå 2(2) nye m op over tommelen. Fortsæt med 1r, 1 vr over alle m igen. Strik 10(11) cm. Strik 1 omg ret. Fortsæt 
 med glalstrikning. Strik de 2 sidste m sammen på hver pind, hver anden omg 3(3) gange og på hver omg til der er 4(4) m 
 tilbage. Bryd garnet og sy toppen sammen. Tommelfinger: Tag de 8 m fra tråden, saml yderligere 6 (7)m, strik glatstrikning  
 over 10(11) omg. Strik nu 2 og 2 m sammen til der er 4(4) m tilbage. Bryd garnet og træk topppen sammen. 

EFTERBEHANDLIGN (B) Fugt vanten i lunkent vand med sæbespåner, først på indersiden, børstes med hård børste. Lad den tørre lidt, og gentag 
 så processen på ydersiden. Lad den tørre helt. Trafikskiltet: klip en firkant af stoffet på 10 x 10 cm, tegn en trekant på 
 ca 5½ x 5½ cm. Nål det fast på skumgummipladen. Tag små totter  gul uld ad gangen og filt det ned lidt af gangen til 
 en flade, som næsten dækker trekanten, fortsæt med den røde kant og til sidst den sorte streg. Når skiltet er filtet færdigt 
 klippes kanten rent og det syes på vanten. 

VASKERÅD Strikkede/hæklede ting vaskes seperat og skånsomt, med vrangsiden ud af og uden optisk hvidt. undgå iblødsætning.
 Strækkes i form i vådt tilstand. 
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