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91325  LOVIKKAVANTE & RUSSERHUE MED EFFEKTER I TINDRA OG MOA
GARNKVALITET (A-E) Lovikka (100% Uld. Bundt ca 100 g = 60 m)
GARNKVALITET (A,C,D,E) Moa (82% Uld, 12% Mohair, 6% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
GARNKVALITET (B) Tindra (100% Polyester. Nøgle ca 50 g = ca 90 m)
STØRRELSER (A-E) XS/S(M/L)

GARNFORBRUG  HUE A,C,D,E
LOVIKKA  Ca 200(200) g (A: fv 7622 C: fv 7624 D: fv 7624 E: fv 7623)
MOA  Ca 100(100)g (A,C,E: fv 54003 D: fv 54004)

GARNFORBRUG  HUE B
LOVIKKA  Ca 200(200) g (fv 7621)
TINDRA  Ca 100(100) g (fv 61200)

GARNFORBRUG VANTER A-E
LOVIKKA  Ca 150(200) g (A: fv 7622 B: fv 7621 C: fv 7624 D: fv 7624 E: fv 7623 + restgarn til broderi)

PINDE  Nr 4 og 5
RUNDPIND  Nr 5, 60 cm
STRØMPEPIND  Nr 5
HÆKLENÅL  Nr 3.5 og 4.5
DESIGN & TEKST  Soolorado/Sanna Mårdh Castman E-POST freelance.designer.sanna@jarbo.se
OVERSÆTTELSE  Jonna Nielsen

STRIKKEFASTHED  Kontroller at strikkefastheden passer.
TINDRA  Ca 20 m glatst med 1 tråd på p 4 = 10 cm.
MOA  Ca 20 m glatst med 1 tråd på p 4 = 10 cm.
LOVIKKA  Ca 14 m glatst på p 5 = 10 cm – ellers brug den størrelse pinde, der passer med strikkefastheden. 

FORKORTELSER  arb=arbejdet, fv=farve, indt=indtagning, m=maske, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, sm=sammen, omg=omgang, 
 udt=udtagning

FORKLARINGER  Fastmaske (fm): Stik nålen ned i en af den tidligere omgangs m og træk garnet op (= 2 m på nålen), træk garnet gennem m.
 Luftmaske (lm): Lav en løkke *stik hæklenålen gennem og træk en m op, gentag fra * indtil du har det ønskede antal lm.

TIPS & RÅD  *For at undgå spørgsmål undervejs: Husk at læse opskriften nøje igennem, inden du begynder dit arbejde.
 *Marker den størrelse, du strikker, med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften. 
 *Strik altid en prøve: Vi anbefaler, at du strikker en prøve på ca 12 x 12 cm for at se, om du overholder strikkefastheden. 
 *Skift til nyt nøgle: Knyt aldrig to garnender sammen. Sno i stedet de to garnender op, som skal strikkes sammen, ca 8 cm 
 og læg dem over hinanden. Sno garnenderne løst sammen og fortsæt med at strikke. De fleste foretrækker at begynde på 
 et nyt nøgle ved at trække garnet ud inde fra nøglet.

RUSSERHUE  
SKyGGE I LOVIKKA Slå 13(15) m op på p 5 og strik glatst, begynd med en omgang vrang. Tag 1 m ud i hver side indenfor 1 kantm på hver anden 
 omg indtil der er 23(25) m på pinden. Når arb måler ca 8(9) cm sættes arb på en tråd eller maskeholder.

ØREKLAP I LOVIKKA  Slå 7(8) m op på p 5 og strik 3 omg glatst, begnd med en omgang vrang. På næste omg tages 1 m ud i hver side indenfor 
 kantm. Gentag udt på hver anden omg indtil der er 17(20)m på pinden. Når arb måler ca 11(12)cm slås 8(8)m op i slutningen 
 af omg og derefter strikkes yderligere 3(3½) cm. Sæt arb på en maskeholder. Strik en øreklap til men spejlvendt. 

HUE Begynd nu med øreklappen, som har 8(8) m i begyndelsen af omg, brug rundpind nr 5 og strik glatst frem og tilbage. Når 
 der er 1 m tilbage strikkes den sammen med den første m på skyggen, strik m på skyggen til der er 1 m tilbage, strik denne 
 m sammen med den første m på næste øreklap = 71(79) m. Strik yderligere 21 omg glatst. På næste omg tages 20(24)m ind 
 jævnt fordelt = 51(55) m. Strik 3 omg. På næste omg tages 16(18) m ind jævnt fordelt = 35(37) m. Strik 3 omg. På næste 
 omg tages 12(14) m ind jævnt fordelt = 23(23) m. Strik 1 omg. På næste omg strikkes m sammen 2 og 2 indenfor kantm. 
 Strik 1 omg. Bryd garnet, træk det gennem de resterende m og hæft godt.

SKyGGE I TINDRA ELLER MOA (FOER)
 Slå 19(21) m op på p 4 og strik glatst, begynd med en omgang vrang. Tag 1 m ud i hver side, indenfor 1 kantm, på hver 
 anden omg indtil der er 33(35) m på pinden. Når arb måler ca 8½(9½) cm lukkes alle masker af.

ØREKLAP I TINDRA ELLER MOA (FOER) 
 Slå 10(11) m op på p 4 og strik 5 omg glatst, begynd med en omg vrang. På næste omg tages 1 m ud i hver side, indenfor 
 kantm. Gentag udt på hver anden omg indtil der er 24(29) m på pinden. Når arb måler ca 11(12) cm slås 11(12) m op i 
 slutningen af omg og strik yderligere 3(3½) cm. Luk alle m af. Strik en øreklap mangen til men spejlvendt.

MONTERING  Sy sømmen midt bag på sammen. Sæt øreklapperne og skyggen i Tindra eller Moa fast med nåle indenfor huens øreklapper 
 og skygge i Lovikka garnet. Hækl med hæklenål nr 3.5 øreklapperne og skyggen fast med Tindra eller Moa. Begynd midt bag 
 på ved venstre øreklap og hækl en omg fm langs med venstre kant på nakke, øreklap, langs med skyggen og højre øreklap 
 og nakkekant. Bryd garnet og hæft godt. Sy kanten på øreklappen, der er lavet i Tindra eller Moa, fast indvendig i huen. 
 Lav 2 snore på ca 28 cm. Sy dem fast nederst i hver øreklap.

GARNOPLySNING
Järbo Garn AB Tlf. +46 26-27 30 30 E-mail info@jarbo.se

FLERE OPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se
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OBS! En tern = ½ m x 1 omg

Marker midten på vanten og huen. Beregn hvor du skal begynde i siden. Går det 
ikke lige op begynder og slutter man med et kortere eller længere sting. Lav den 
nederste række først og derefter den øverste.

Midten

 www.jarbo.se

VANTER  Slå 30(32) m op på strømpep 5 og fordel dem på 4 pinde på følgende måde: på p 1 og 3 = 8(8) m, på p 2 og 4 = 7(8) m.
 Strik 1 omg vrang og derefter 11 omg glatst, (= alle omg ret). Vend nu vrangsiden ud af arb. Strik 24(28) omg glatst. Strik 
 nu de første 5(6) m på 1. pind med garn i en afvigende farve = markering til tommelfinger. Sæt m tilbage på pinden og strik 
 videre. Når arb fra vendingen måler ca 19(22) cm tages ind til toppen på vanten på følgende måde: på pind 1 og 3 = strik 
 1 m, tag 1 m løs af, strik 1 m, træk den løse m over, strik pinden ud. På pind 2 og 4 = strik til der er 3 m tilbage, strik 2 m 
 sm, 1 m. Gentag indt på hver anden omg yderligere 4(4) gange. På næste omg strikkes m sammen 2 og 2. Bryd garnet, træk 
 det gennem de resterende m og hæft godt.

TOMMELFINGER  Træk den farvede tråd ud. Saml 13(14) m op omkring tommelfingerhullet. Fordel m på 3 strømpepinde og strik glatstrikning 
 rundt (= alle omg ret). Når tommelfingeren måler 5(5½)cm strikkes m sammen 2 og 2 omg ud. Bryd garnet og træk det 
 gennem de resterende m og hæft godt. Den anden vante strikkes på samme måde men spejlvendt. Markeringen til tommelfingeren 
 laves således over de sidste m på pind 4.

MONTERING  Hækl lm med hæklenål 4.5, i alt ca 4 cm. Begynd på vantens første omg på modsatte side af tommelfingeren. Bryd garnet. 
 Lav en kvast af alle farverne i vanten og sy den fast i enden af lm. Broder mønster på ombukket med en kontrastfarve, se 
 forklaring.


