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91305  SPORTY HUER
GARNKVALITET (A,C)  Raggi (70% Uld ”Superwash”, 30% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV  Gästrike 4 tr, Vinga
GARNKVALITET (B)  Vinga (85% Akryl, 15% Uld. Nøgle ca 100 g = 190 m)
GARNALTERNATIV  Gästrike 4 tr, Raggi
GARNKVALITET (D)  Molly (100% Akryl. Nøgle ca 50 g = 50 m)
STØRRELSE (A,B,C,D)  En størrelse
LÆNGDE (A)  Ca 28 cm
LÆNGDE (B,C,D)  Ca 22 cm

GARNFORBRUG (A) Ca 100 g (fv 1500)

GARNFORBRUG (B)
Fv.1  Ca 35 g (fv 40217)
Fv.2  Ca 15 g (fv 40652)
Fv.3  Ca 25 g (fv 40184)

GARNFORBRUG (C)
Fv.1  Ca 40 g (fv 1508)
Fv.2  Ca 20 g (fv1507)
Fv.3  Ca 30 g (fv 1510)

GARNFORBRUG (D)
Fv.1  Ca 25 g (fv 35018)
Fv.2  Ca 25 g (fv 35014)
Fv.3  Ca 40 g (fv 35003)

STRØMPEPINDE  Nr 4.5 til model A,B,C. Nr 6 til model D
RUNDPIND  Nr 4.5, 40 cm til model A,B,C. Nr 6 til model D
TILBEHØR  Pom Pon skabelon sæt. Se Knitprofolder, art nr: 910871 (lav dine pom pon kvaste ved hjælp af den færdige skabelon i plast).
DESIGN & TEKST  Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
OVERSÆTTELSE  Jonna Nielsen

STRIKKEFASTHED (A,B,C)  Ca 18-19 m x 23-24 omg på pinde nr 4.5 = 10 cm – eller brug den størrelse pinde, der passer med strikkefastheden
STRIKKEFASTHED (D)  Ca 14-15 m på pinde nr 6 = 10 cm – eller brug den størrelse pinde, der passer med strikkefastheden

FORKORTELSER  m=maske, rm=retmaske, vm=vrangmaske, sm=sammen

FORKLARINGER  Ved farveskift strikkes første omg rm over hele omgangen.

HUE (A)  Slå 88 m op på rundp nr 4.5, saml til en ring og strik 2 rm, 2 vm indtil arb måler ca 23 cm. Strik de 2 rm sammen til 1 
rm og de 2 vm sammen til 1 vm, herefter strikkes 5 cm, 1 rm, 1 vm, derefter strikkes maskerne sammen 2 og 2, træk en 
tråd gennem de resterende m og hæft tråden. Skift til strømpepinde, når der bliver færre m. Lav en pom-pon kvast og 
sy den fast i toppen af huen.

HUE (B,C)  Slå 88 m op med fv 1 på rundp nr 4.5, saml til en ring og strik ca 5.5 cm 2 rm, 2 vm, skift til fv 2 og strik ca 5.5 cm, 
skift til fv 3 og strik til hele arbejdet måler ca 17 cm. Strik de 2 rm sammen til 1 rm og de 2 vm sammen til 1 vm, herefter 
strikkes ca 5 cm 1 rm, 1 vm, derefter strikkes maskerne sammen 2 og 2, træk en tråd gennem de resterende m og hæft 
tråden. Skift til strømpepinde, når der bliver færre m. Lav en pom-pon kvast og sy den fast i toppen af huen.

HUE (D)  Slå 68 m op med fv 3 på rundp nr 6, saml til en ring og strik ca 5.5 cm 2 rm, 2 vm, skift til fv 2 og strik 5.5 cm, skift til 
fv 3 og strik til hele arbejdet måler ca 17 cm. Strik de 2 rm sammen til 1 rm og de 2 vm til 1 vm, herefter strikkes ca 5 
cm 1 rm, 1 vm, derefter strikkes maskerne sammen 2 og 2, træk en tråd gennem de resterende m og hæft tråden. Skift 
til strømpepinde, når der bliver færre m. Lav en pom-pon kvast ved hjælp af den færdige skabelon ”pom pon skabelon 
sæt” eller lav din egen skabelon efter skitsen. Sy pom pon kvasten fast i toppen af huen.

POM PON KVAST Lav en pom pon kvast ved hjælp af den færdige skabelon ”Pom Pom mall set”, eller lav din egen kvast efter skitsen.

GARNOPLYSNING
Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
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