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6-26 RETSTRIKKET PONCHO MED ELLER UDEN SNONINGER
GARNKVALITET (A) Duo (100% Akryl. Fed ca 100 g = 312 m)
GARNALTERNATIV (A) Hippie
STØRRELSE (A) En størrelse
MÅL (A) 2 dele á ca 40 x 70 cm uden frynser (Frynser: ca 20 cm)
GARNFORBRUG (A) Ca 350 g (med frynser)
PINDE (A) Nr 8

GARNKVALITET (B) Raggi (70% Ull ”Superwash”, 30% Nylon. Nystan ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV (B) Gästrike 4 tr, Vinga
STØRRELSE (B) En størrelse
MÅL (B) 2 dele. Hver del er ca 38 x 70 cm (Frynser: ca 20 cm)
GARNFORBRUG (B) Ca 400 g (med frynser)
PINDE (B) 8
TILBEHØR (B) Snoningspind

DESIGN & TEKST Järbo Garn E-MAIL: patterns@jarbo.se
OVERSÆTTELSE Jonna Nielsen

FÖRKORTNINGER rm = retmaske, vm = vrangmaske

TIPS Læs opskriften nøje igennem, inden du starter dit arbejde, så undgår du spørgsmål undervejs. 

PONCHO (A) Slå 51 m op på p 8 og strik retstrikning på alle omgange, indtil arbejdet måler ca 70 cm. Luk af. Strik en del magen til 
på samme måde.

MONTERING (A) Sy delene sammen på følgende måde: Del A: Mål ca 40 cm ud på den ene lange side og markér stedet. Tag del B og sy 
den korte side fast mod del A (se skitse). Sy del B fast på samme måde. Frynser: Klip ca 40 cm lange stykker garn. Tag 2 
stykker, fold dem på midten, og træk dem dobbelt gennem 1 m i arbejdet. Træk de løse ender igennem løkken og træk 
til. Knyt frynser i hveranden maske. 

PONCHO (B) Slå 55 m op på p 8 (1. omg er vrangsiden). Strik 12 rm, 9 vm, 13 rm, 9 vm, 12 rm. Begynd omg 2 på følgende måde: 
 strik 11 rm, diagrammet, 11 rm, diagrammet, 11 rm (de 11 rm strikkes ret både fra retsiden og fra vrangsiden). 
 Følg derefter diagrammet og slut med de 4 første omg på diagrammet, luk af. Strik en del magen til på samme måde. 

 
MONTERING (B) Sy delene sammen på følgende måde: Del A: Mål ca 38 cm ud på den ene lange side og lav en markering. Tag del B og sy 

den korte side fast mod del A (se skitse).  Sy del B fast på samme måde. Frynser: Klip ca 40 cm lange stykker garn.
 Tag 2 tråde, fold dem på midten, træk dem dobbelt gennem 1 m i arbejdet og træk de løse ender gennem løkken og træk 

til. Knyt frynser i hveranden maske.
 

 www.jarbo.se

= rm på retmaske, vm på vrangsiden

= vr på retsiden, rm på vrangsiden
  
= sæt de 3 første m på en snoningspind bagved arb, strik de 3 
følgende m ret, strik de 3 m på snoningspinden ret.

= sæt 3 m på en snoningspind foran arb. 
Strik de 3 følgende m ret, strik snoningspindens m ret 

6-26. Tegnforklaring  

Læg for- og bagstykke sammen som tegningen viser og sy sammen med kastesting.
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GARNOPLYSNING 
Järbo Garn AB Tlf. +46 26-27 30 30 E-mail info@jarbo.se

FLERE OPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB.  

Kopiering og udgivelse af materialet og teksterne er ikke tilladt  
uden forudgående aftale med Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
FOTOMODELLER Petra Wahlberg, Micaela Toresson

TAK TIL: 
TØJ OG TILBEHØR Gina Tricot — Valbo Köpcentrum
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Raggi Ca 38 cm


