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DG 443-10
EMMY SKJERF

DESIGN
Mari Kalberg Skjæveland
GARN
ALPAKKA MAGIC 63 % alpakka, 37 % polyamid,
50 gram = ca 150 meter
PLAGGETS MÅL
Ca 35 x 210 cm + frynser
GARNFORBRUK
8 nøster
FARGE
Natur 304
PINNEFORSLAG
Stor rundp nr 8
STRIKKEFASTHET
14 m helpatent med på nr 8 = 10 cm

For oppskrift på cardigan se DSA 105-09
For oppskrift på lue se DG 443-08
For oppskrift på votter se DG 443-09


Sjekk
strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

Kant-m: Strikk 1. m r, ta siste m vr løs av med tråden foran
(mot deg) arbeidet.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

FRYNSER

HELPATENT
1. p: (= vrangen) Strikk 1 kant-m *1 kast, ta 1 m vr løs av, 1 r *,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kast, ta 1 m vr løs av, 1 kant-m.
2. p: Strikk 1 kant-m, *strikk kastet + m fra forrige p r
sammen, 1 kast, ta 1 m vr løs av, gjenta fra *-*, slutt med å
strikke kastet + m fra forrige p r sammen, 1 kant-m.
3. p: Strikk 1 kant-m, *1 kast, ta 1 m vr løs av, strikk kastet + m
fra forrige p r sammen*, gjenta fra *-*, slutt med 1 kast,
ta 1 m vr løs av, 1 kant-m.
Gjenta 2. p – 3. p.
SKJERF
Legg opp 51 m på p nr 8.
Strikk helpatent til arbeidet måler ca 210 cm.
Fell av med r og vr m.

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.

FRYNSER
Knytt frynser langs hver ende på skjerfet slik:
Klipp 4 tråder til hver frynse, ca 30 cm lange. Legg trådene
dobbelt, bruk en heklenål til å trekke midten av trådene
gjennom m i nederste kant, slik at det dannes en løkke.
Trekk trådene igjennom løkken og stram til. Fest frynsene
med ca 1 cm mellomrom.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
Foto: Nerver AS. Takk til Design ATD @design.atd for lån av vesker.
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