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PINNER
RUNDPINNE

Raggi (70 % Ull Superwash, 30 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 150 m)
Ca. 14 m x 19 p = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Se skisse
Ca. 140 x 125 cm
Fg 1: Ca. 200 g (fg. 1500, naturhvit)
Fg 2: Ca. 150 g (fg. 15117, gråbrun)
Fg 3: Ca. 150 g (fg. 15118, brun)
Fg 4: Ca. 200 g (fg. 1549, lys grå)
Fg 5: Ca. 400 g (fg. 15119, mellomgrå)
Fg 6: Ca. 150 g (fg. 1550, mørk grå)
5 mm
5 mm, 80 cm (til kanten)

DESIGN OG TEKST
OVERSETTELSE

Edith Kristine Nielsen E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og
fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor
mye bevegelsesvidde du vil ha. OBS! Se størrelsetabell på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Matte: oppskrift 91738
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se.
OVERSETTER HAR IKKE ANSVAR FOR KONTROLL AV OPPSKRIFTEN.

• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• 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.
• Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKORTELSER

diagr=diagram, fg=farge, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, m=maske, p=pinne, r = rett, rillestr=rillestrikk,
sm=sammen, vr=vrang

FORKLARINGER

Gobelengstrikk: Hvert felt strikkes med et separat nøste.
Ved fargebytte: Tvinn garnendene om hverandre på vrangen.
Rillestrikk (rillestr), frem og tilbake: Strikk r på alle p.
Madrassting: Sy fra retten med samme fg som du har strikket med. Bruk en kraftig, butt nål. Sy slik at kantmaskene danner
en kant på vrangen. Stikk nålen under 2 tråder i kanten på den ene lengden, stikk deretter nålen under to tråder på den
andre lengden. Stram tråden til etter hvert og justér lengdene slik at kantene passer sammen og at det ikke strammer.
Sy ev. med enkel tråd når feltene skal tilpasses ved fargebyttene. Se foto med madrassting nedenfor.

PLEDD

Pleddet består av 6 lengder som strikkes i gobelengstrikk ifølge diagrammene. Kanten strikkes i rillestrikk til slutt når
lengdene skal sys sammen.

LENGDE

Slik strikkes en lengde:
Begynn nede på diagrammet og legg opp masker med de garnfargene som vises i den nederste ruteraden.
Lengde 1 begynner med fg 3 og 4. Lengde 2 begynner med fg 5 og 1.
Første pinne = nederste raden i diagrammet.
Legg opp 32 m (= 1 kantm, 30 m iflg diagr, 1 kantm). Oppleggskanten vises ikke i diagr.
Strikk glattstr iflg diagr. Kantm strikkes r på alle p og i samme fg som de respektive feltene. Fell løst av etter siste p i
diagr med samme fg som i feltet. Strikk 3 lengder iflg hvert diagr. Sy deretter lengdene sm med madrassting, vekselvis
lengde 1 og 2 ved siden av hverandre. Pass på hva som er opp og ned på hver lengde. Fest alle løse tråder og strikk
deretter kantene.

KANTER

Kantene strikkes frem og tilbake på rundp med fg 5.
Tips: Om kanten blir for løs i forhold til pleddet, kan du justere det ved å strikke noen m sm jevnt fordelt på første p.
Prøv ev. på en mindre del av kanten først.
Begynn i den ene siden og plukk opp m langs siden slik: 1 m per p, men hopp over ca. hver 4. p. Sjekk at strikkefastheten
stemmer med strikkefastheten på pleddet (se Tips). Strikk 23 p rillestr og fell løst av. Strikk kanten på den andre siden
av pleddet på samme måten.
Kant oppe på pleddet: Plukk opp m i kantens kortende (som ble strikket på siden av pleddet) ca. 1 m i annenhver p.
Forts videre og plukk opp 1 m i hver m på overkanten på pleddet. Avslutt med å plukke opp m i den strikkede kanten på
pleddets andre side (ca. 1 m i annenhver p). Strikk 23 p rillestr og fell løst av.
Kant ned på pleddet: Strikkes på samme måten som på oversiden.

DIAGRAM – Lengde 1
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DIAGRAM – Lengde 2
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MADRASSTING
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1.

Tallene i diagrammet viser hvilken
farge du skal strikke med.
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