92010
RAGGI

Versjon 1

92010

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHET
GARNALTERNATIV
GARNFORBRUK
STRØMPEPINNER
TILBEHØR
DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE
TIPS & RÅD

KNUTEPUTE

Raggi (70 % Ull ”SW”, 30 % Polyamid. Nøste 100 g = 150 m)
Ca. 14 m x 17 p glattstrikk på p 6 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn.)
Ca. 300 g (fg 1500, natur)
6 mm
4 remser med fyllvatt (ca. 3 cm brede og ca. 140 cm lange)
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER

m=maske, p=pinne, r = rett

SNOR

Strikk en lang snor slik:
Legg opp 15 m på strømpep 6 mm, fordel m på 3 p.
Strikk 6-8 cm glattstrikk rundt (= r m hele tiden), dytt inn en remse av fyllet, strikk rundt remsen.
Når du begynner på en ny fyllvattremse, klipper du bort det ene hjørnet så det blir ett hjørne på både den gamle og den
nye remsen, legg remsene om hverandre og sy sammen med noen sting så de ikke glir fra hverandre når du strikker videre.
Fortsett å strikke og å skjøte remsene til alle remsene er brukt opp.
Klipp av garnet med en tråd som er lang nok til å sy sammen begynnelsen og slutten på den ferdige snoren.
Trekk garnet gjennom alle m.

MONTERING

Lag en knute som vist på trinn-for-trinn-bildene, eller etter egen fantasi.
Sy sammen begynnelsen og slutten på snoren på undersiden av knuteputen.
Fest alle tråder.
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