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91717  PLAID I JÄRBOMØNSTER
GARNKVALITET  Raggi, 70 % uld, 30 % polyamid, 1 n = 100 g, 150 m
STRIKKEFASTHED  Ca 17 m og 18 p mønsterstrikning med rundp 6 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV    Garngruppe 5 (OBS! Garnforbrug & facon kan variere ved andre typer garn)
MÅL  Ca 128 x 170 cm 
GARNFORBRUG  Fv 1: Ca 1000 g (fv 1550, mørkegrå)
  Fv 2: Ca 700 g (fv 1500, råhvid)
RUNDPIND  5.5 og 6 mm, 80 cm (rundpind p.g.a stort antal m)
DESIGN & TEKST  Katarina Segerbrand E-POST patterns@jarbo.se
OVERSÆTTELSE  Jonna Nielsen

FORKORTELSER  m=maske, kantm=kantmaske, indt=indtagning, sm=sammen, vm=vrangmaske, rm=retmaske, vrangs=vrangside, p=pinde.

FORKLARINGER  Perlestrikning:
  Pind 1: X 1 rm, 1 vm X. Gentag X–X
  Pind 2: rm på vm, vm på rm.
  Gentag pind 2.

PLAID  Slå 219 m op med p 5,5 og fv 1 og strik frem og tilbage på rundpind. Strik perlestrikning 1. p = vrangsiden. Når arbejdet 
måler 8 cm, sidste p fra vrangsiden, skiftes til p 6 og der strikkes mønster efter diagram på de midterste 195 m, Fortsæt 
med at strikke perlestrikning med fv 1 på maskerne udenfor mønstret til arbejdet er færdigt. Når du har strikket efter 
diagram frem til og med markeringen for den halve plaid, spejlvendes diagrammet og farverne skifter plads. Når diagrammet 
er færdigt skiftes til p 5,5 og strik 8 cm perlestrikning med fv 1. Luk af temmelig fast.
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TIPS & RÅD  * For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
 * Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
 * Strik/Hækl altid en prøve: Vi anbefaler du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikkefastheden passer. 

Hvis strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde.
  • Diagram: Det gør det lettere at følge med i diagrammet, hvis du lægger en lineal langs med den række, som du strikker/hækler.
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