Version 2

Lær at strikke halstørklæde
Vil du lære at strikke? Vi har her på Järbo Garn lavet pædagogiske film, der guider dig gennem strikningen trin for trin og
som tydeligt viser alle elementer der indgår. Varmt velkommen her, hvor du kan strikke klassiske ting såsom hue,
halstørklæde, ragsokker og Lovikkavanter sammen med os!
GARNKVALITET
Alternativ 1: Lovikka (100 % islandsk uld, ca 100 g = 60 m)
Alternativ 2: Llama Soft (85 % blød babylama, 15 % polyamid, ca 50 g = 150 m)
Alternativ 3: Molly (100 % akryl, ca 50 g = 50 m)
Alternativ 4: Jette (100 % ren ny uld, ca 50 g = 50 m)
Alternativ 5: Raggi (70 % uld "superwash", 30 % polyamid, ca 100 g = 150 m)
STRIKKEFASTHED Ca 13 m x 24 p i mønster på p 5 mm = 10 x 10 cm
STØRRELSER Onesize
HALSTØRKLÆDETS LÆNGDE Ca 150 cm (Eller ønsket længde)
HALSTØRKLÆDETS BREDDE Ca 18 cm (i Lovikka. Alt efter garnvalg)
GARNFORBRUG Ca 400 g (fv 7391, baby pink, Lovikka) (Alt efter garnvalg)
PIND 5 mm (til Lovikka. Brug den størrelse pind, der er anbefalet til garnet)
INSTRUKTIONSVIDEO
https://youtu.be/e7ibXqwpSnk
HALSTØRKLÆDE
Slå 25 m op på pind 5 mm.
Strik 5 pinde ret.
Strik strukturmønster som beskrevet herunder:
OBS! Tag altid pindens første maske løst af, som om du skulle strikke den ret.
Pind 1 (retsiden): 3 r, *1 r, 2 vr* gentag fra *-* til der er 4 m tilbage, 4 r.
Pind 2 (vrangsiden): 3 r, *1 vr, 2 r* gentag fra *-* til der er 4 m tilbage, 1 vr, 3 r.
Pind 3: Alle masker strikkes ret.
Pind 4: 3 r, alle masker strikkes vrang til der er 3 m tilbage, 3 r.
Gentag mønstret og strik til halstørklædet måler 148 cm, eller ønsket længde. (Sidste pind skal være pind 2 i mønstret).
Strik derefter 5 pinde ret.
Luk af med retmasker. Hæft de løse ender.
Nu er dit halstørklæde færdigt!
Har du brug for hjælp til at vælge garn? Her kommer en guide over de forskellige garnalternativer:
Lovikka
Lovikka er et klassisk uldgarn som giver dig et robust og rustikt halstørklæde! Den vejrbestandige uldfiber kan modstå både regn og
blæst. Vores Lovikkagarn er fremstillet på Island i harmoni med miljø og mennesker. Vil du have strik, der holder i mange år? Så er
den islandske uld et udmærket materialevalg! Hvis du er uldsart eller overfølsom overfor uld, vil vi anbefale, at du vælger et af de
andre alternativer. Luft tørklædet - så bliver det som nyt eller vask det i lunkent vand med uldsæbe.
Llama Soft
Blødere end dette bliver det ikke. Dette garn er let som en fjer og dejligt fluffigt. Garnet består af 85 procent babylamauld og 15
procent polyamid (det samme som nylon). Nylonet gør, at den fluffige uld holdes sammen og du får et holdbart og samtidig et luftigt
halstørklæde. Ulden "ånder" og kan modstå det skiftende vejr, samtidig med at du ikke bliver for varm. Llama Soft passer til dig der vil
have et blødt og smukt halstørklæde i sarte farver. Luft tørklædet - så bliver det som nyt eller vask det i lunkent vand med uldsæbe
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Molly
Molly er et tykt akrylgarn, der er meget blødt og let at strikke med. Det findes i mange glade farver! Halstørklæder strikket i Molly kan
vaskes i vaskemaskinen på 40 grader. Akryl er syntetisk fremstillet og holder formen uanset hvor mange gange det bliver vasket. Det
vil være fint til dig der ikke tåler uld, eller fravælger uldgarn af andre grunde.
Jette
Jette er et garn i den reneste uld. Da ulden er helt ubehandlet, er alle uldens unikke egenskaber bevarede. Det kan modstå vind og
vejr, men lader samtidig huden ånde. Uldfibrene er lange, hvilket gør garnet blødere end mange andre uldgarner, men da det er ren
uld, kan den føles lidt krads for ekstra uldsarte. Er det nødvendigt at vaske dit halstørklæde? Nej, hæng det blot udenfor og lad det
lufte natten over, så bliver det som nyt. For at fjerne pletter vaskes det i lunkent vand med uldsæbe. Hvis du strikker dit halstørklæde i
Jette, bliver det dejligt tykt og vil varme dig - selv på de koldeste vinterdage.
Raggi
Raggi er vores klassiske ragsokkegarn som kan bruges til alt! Et mix af uld og polyamid gør garnet blødt og slidstærkt og takket være
superwash-behandlingen kan det færdige halstørklæde vaskes i maskinen på 40 grader. Et super alternativ til dig der gerne vil have
uldens gode egenskaber og samtidig kunne vælge mellem massevis af farver.
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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 at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden passer.
Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.
Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti
til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere
overgang mellem farverne.

Forkortelser
Strik
arb=arbejdet, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dobb-indt=dobbeltindtagning, dobb-oti=dobbelt
overtrækningsindtagning, dr=drejet, fv=farve, fmb=forreste maskebue, forst=forstykke, forkl=forklaringer, gent=gentag,
glatst=glatstrikning, indt=indtagning, kantm=kantmaske, luk=luk af, m=maske/masker, mb=maskebue, omg=omgang, omsl=slå
om, oti=overtrækningsindtagning, p=pind/pinde, plm=placer markør, rest=resterende, r=ret/retmaske, rs/rets=retsiden,
retst=retstrikning, sm=sammen, sm=sammen, udt=udtagning, vr=vrang/vrangmaske, vs/vrangs=vrangsiden, yderl=yderligere
Hækling
arb=arbejdet, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dst=dobbelt stangmaske, fm=fastmaske, fmb=forreste
maskebue, forkl=forklaringer, fv=farve, hst=halvstangmaske, iflg=ifølge, indt=indtagning, kantm=kantmaske, km=kædemaske,
lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskbue, omg=omgang, omsl=slå om, plm=placer markør,
rest=resterende, RS/rets=retsiden, st=stangmaske, st-gr=stangmaskegruppe, sm=sammen, VS/vrangs=vrangsiden, udt=udtagning,
yderl=yderligere, 3-dst=tredobbelt stangmaske, 5-lmb=luftmaskebue bestående af 5 lm.
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