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91057 TILBEHØR MED STJERNER
GARNKVALITET  Molly (100% Akryl, Nøgle ca 50 g = 50 m)
STØRRELSER (A-C) XXS(XS-S)M-L
HOVEDETS OMKREDS  52-53(53-54)55-57 cm
MÅL (D) Ca 150 x 22 cm 
GARNFORBRUG (A) Pandebånd
fv.1 (35015/35005)  Ca 50(50)50 g
fv.2 (35023)  Ca 50(50)50 g
GARNFORBRUG (B) Hue
fv.1 (35015/35005)  Ca 100(100)100 g
fv.2 (35023)  Ca 50(50)50 g
GARNFORBRUG (C) Vanter
fv.1 (35015/35005)  Ca 100(100)100 g
fv.2 (35023)  Ca 50(50)50 g
GARNFORBRUG (D) Tørklæde  
fv.1 (35023) Ca 300 g
PINDE (A-C) Nr 6 og 7
PINDE (D) Nr 10
RUNDPIND (A)  Nr 7, 60 cm (eller strumpst nr 7)
STRØMPEPINDE (A,B)  Nr 7
TILBEHØR (D) 3 knapper
IDÈ  Järbo Garn
DESIGN & TEKST (A-C) Soolorado / Sanna Mårdh Castman E-POST freelance.designer.sanna@jarbo.se
DESIGN & TEKST (D) Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
OVERSÆTTELSE  Jonna Nielsen
STRIKKEFASTHED (A-C)  Ca 14 m og 19-20 omg glatst på p 7 = 10 cm – Passer strikkefastheden ikke må du bruge finere eller grovere pinde.
STRIKKEFASTHED (D)  Ca 11 m retst på p 7 = 10 cm – Passer strikkefastheden ikke må du bruge finere eller grovere pinde. 

FORKLARINGER  Kantm: Yderste m i hver side strikkes ret på alle omg. 
 Enkeltindtagning (enkeltindt): I begyndelsen af omg: 2 m ret sm. I slutningen af omg: Tag 1 m løs af, strik 1 m, 
 træk den løse m over. 
 Dobbeltindtagning (dobbeltindt): I begyndelsen af omg: 3 m ret sm. I slutningen af omg: Tag 1 m løs af, strik 2 m 
 ret sm, træk den løse m over. 

TIPS & RÅD  *For at undgå spørgsmål undervejs anbefaler vi, at du læser hele opskriften igennem, inden du begynder dit arbejde. 
 *Marker din størrelse med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften. 
 *Strik altid en prøve: Vi anbefaler, at du strikker en prøve på 12x12 cm for at se, om strikkefastheden passer.
 *Hvis du strikker efter et diagram med mange linier, er det lettere at følge med i diagrammet, hvis du lægger en lineal 
 eller et stykke papir langs med den linie, du strikker. 

FORKORTELSER  vm=vrangmaske, arb=arbejdet,vrangs=vrangsiden, luk=luk af, kantm=kantmaske, m=maske/masker, rest=resten, 
 rm=retmaske, rets=retsiden, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, omg=omgang,  udt=udtagning 

HUE (A) Slå 74(74)78 m op på p 6 med fv 1 og strik 5 omg rib 2 rm, 2 vm på følgende måde: 1 omg med fv 1, 1 omg med fv 2, 
 1 omg med fv 1, 2 omg med fv 2. På sidste omg tages 0(2)2 m ud jævnt fordelt = 74(76)80 m. Skift til p 7 og strik glatst. 
 Strik på følgende måde: Strik 4 omg med fv 1, på sidste omg tages 1 m ind = 73(75)79 m på pinden. På næste omg fra 
 rets strikkes følgende: kantm, 18(19)20 m med fv 1 *9 m efter diagram, 4(4)5 m med fv 1*, gentag *-* yderligere 
 1 gang, strik 9 m efter diagram, 18(19)20 m + kantm med fv 1. Når samtlige omg er strikket efter diagrammet strikkes 
 resten af huen med fv 1. Skift til rundp 7 eller strømpepinde 7 og strik rundt resten af huen. Glatst = alle omg ret. 
 OBS! Luk kantm af i hver side og tag yderligere 1 m ind = 70(72)76 m på pinden. Når arb måler ca 15(16)17 cm tages  
 0(2)1 m ind = 70(70)75 m. På næste omg markeres på følgende måde: ’Marker 2 m, strik 12(12)13 m*, gentag *-* 
 yderligere 4 gange. På næste omg laves en indtagningsomg: Tag 1 m ind på hver side af de markerede m rundt om huen. 
 Indtagning inden markeret m = 2 m ret sm. Indtagning efter: Tag 1 m løs af, strik 1 rm, træk den løse m over. Der bliver 
 10 m mindre for hver indtagningsomg. Gentag indtagningsomg på hver anden omg yderligere 4(4)5 gange = 20(20)15 m 
 på pinden. På næste omg strikkes m sammen 2 og 2. Klip garnet over og træk det gennem de resterende m. Huen skal 
 måle ca 22(23)23-24 cm. Sy huen sammen. Brug kantm som sømrum. 

VANTER (B)  Slå 26(26)30 m op på p 6 med fv 1 og strik 4½(4½)5 cm rib 2 rm, 2 vm indenfor kantm i hver side på følgende måde: 
 Strik 1 omg med fv 1, 1 omg med fv 2, 1 omg med fv 1, 2 omg med fv 2 og resten af ribben med fv 1. Juster maskeantallet 
 på sidste omg til 28(30)32 m. Skift til p 7 og strik glatst med fv1 resten af arb. Når glatst måler ca 5½(6)7 cm markeres 
 til tommelfingeren på følgende måde: strik kantm, 15(16)17 m, 4(4)5 m med en tråd i afvigende farve = markering til 
 tommelfinger. Sæt disse m tilbage på venstre pind og fortsæt med at strikke glatst omg ud, indenfor kantm. På næste 
 omg fra rets begynder man at strikke en stjerne over 9 m efter diagram på vantens overside. Strik på følgende måde: 
 Kantm + 2(2)3 m glatst med fv 1, 9 m efter diagram, glatst med fv 1 over resten af m indenfor kantm. Strik alle omg i 
 diagrammet og strik derefter resten af arb med fv 1. Når vanten måler ca 21½-22(22½-23)23½-24 cm laves en 
 indtagningsomg: strik kantm, 1(2)0 m, *strik 2 rm sm, 2(2)3 rm*. Gentag *-* yderligere 5 gange. Slut med 1(2)0 rm 
 + kantm. Strik 1 omg. På næste omg strikkes m sm 2 og 2 indenfor kantm. Strik 1 omg. På næste omg strikkes m sm 
 2 og 2. Klip garnet over og træk det gennem de resterende m. Hæft godt. Tommelfinger: Træk markeringstråden ud og 
 sæt m på strømpepinde nr 7. Saml lige så mange m op på undersiden med fv 1. Fordel m på 3 pinde og saml 1 m op i 
 hver side = 10(10)12 m. Strik glatst rundt = alle omg ret. Når tommelfingeren måler ca 6(6½)7 cm strikkes m sammen 2 
 og 2. Klip garnet over, træk det gennem de resterende m. Hæft godt. Sy vanten sammen med kantm som sømrum.
 Anden vante: Strikkes på samme måde men spejlvendt. 
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PANDEBÅND (C)  Slå 66(66)70 m op på p 6 med fv1. Skift til fv 2 og strik 2 omg rib 2 rm, 2 vm, indenfor kantm i hver side. På sidste omg 
 rib tages 3(5)3 m ud jævnt fordelt = 69(71)73 m på pinden. Skift til p 7 og strik glatst på følgende måde: kantm, 
 16(17)17 m med fv 2, X 9 m efter diagram, 4(4)5 m med fv 2 X, gentag X-X yderligere 1 gang, slut med 9 m efter diagram, 
 16(17)17 m + kantm med fv 2. Strik samtlige omg på diagrammet. Strik 1 omg fra vrangs og tag 3(5)3 m ind på denne 
 omg jævnt fordelt = 66 (66) 70 m på pinden. Skift til p 6 og strik 2 omg rib 2 rm, 2 vm indenfor kantm i hver side. Luk 
 af i rib med fv 1. 
 Sy sammen og brug kantm som sømrum. 

RETSTRIKKET TØRKLÆDE (D)  Slå 30 m op på pinde nr 10 og strik retstrikning til arb måler 150 cm. Lav 3 knaphuller jævnt fordelt ved at lukke 2 m, der slås 
 op igen på næste omg. Strik 3 omg. Luk af. Sy knapper i på den anden korte side. 
 

VASKERÅD  Strikkede og hæklede modeller bør vaskes separat på et uldvaskeprogram med uldvaskemiddel. Vaskes med vrangsiden 
 ud og uden brug af vaskemiddel med optisk hvidt. Undgå at lægge i blød. Trækkes i facon mens det er vådt og lægges 
 fladt til tørre. 
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91057. Diagram

 

= Hue og vanter: glatst med fv 1 
Pandebån: glatst med fv 2 
 
= Hue og vanter: glatst med fv 2 
Pandebånd: glatst med fv 1 
 

91057. Teckenförklaring 


