Version 1

Lær at strikke Lovikkavanter
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 Lovikka (100 % Islandsk uld. Ca 100 g = 60 m)
STRIKKEFASTHED Ca 14 m x 20 p i glatstrikning på p 5 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngruppe 7 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
STØRRELSER dame (herre)
GARNFORBRUG Ca 175 (200) g (fv 7601, hvid)
En rest garn i fv 7391, rosa og 7600, lysegråt til broderi
PINDE 5 mm (strømpepinde eller lang rundpind til magic loop)
TILBEHØR Uldnål, et stykke garn i en afvigende farve (markeringstråd tommelfinger).
INSTRUKTIONSVIDEO
https://youtu.be/ZedfK63rggQ
FORKLARINGER
Glatstrikning rundt på rundpind: alle omg strikkes ret.
HØJRE VANTE
Slå 30 (36) m op på rundp 5 mm og fordel maskerne jævnt på pindene.
Strik rundt - 1 omg vrang og derefter 9 omg glatstrikning (= kanten som bukkes ned).
Vend arbejdet så vrangen på det strikkede kommer udad, strik 26 (30) omg glatstrikning.
På næste omg markeres til tommelfinger:
Strik over omgangens første 6 (7) m med en tråd i en afvigende farve, sæt maskerne tilbage på venstre pind og strik dem igen med
garnet i vantens farve. Fortsæt som før til vanten - fra der hvor den blev vendt - måler 22 (25) cm.
Indtagning i toppen af vanten:
Indtagningsomgang: 1 r, tag 1 m løst af, strik 1 r, træk den løse m over den strikkede, strik resten af m på pind 1, strik ret til der er 3
m tilbage på pind 2, 2 r sammen, 1 r, pind 3: 1 r, tag 1 m løst af, 1 r, træk den løse m over den strikkede, strik resten af m på pind 3,
strik til der er 3 m tilbage på pind 4, 2 r sammen, 1 r = der er taget 4 m ind på omgangen.
Gentag indtagningsomgangen på hver anden omgang yderligere 2 gange og derefter på hver omgang til der er 10 (12) masker
tilbage.
På næste omgang: Strik maskerne sammen 2 og 2 omgangen rundt.
Klip garnet over og træk enden gennem de resterende m. Hæft de løse ender.
VENSTRE VANTE
Strikkes som højre vante, men markeringen til tommelfingeren strikkes ind over de 6 (7) sidste m på omg.
TOMMELFINGER
Træk forsigtigt tråden i den afvigende farve ud samtidig med at du samler de 12 (14) m op på strømpepinde. Sæt garnet til og strik
rundt i glatstrikning i 5,5 (6) cm.
For at undgå, at der kommer hul på siderne af tommelfingeren: På første omgang samles 1 m op efter 6 (7) m (i overgangen
mellem tommelfingerens underside og overside) den opsamlede m strikkes derefter sammen (2 r sammen) med den næste m på
omgangen. Gør det samme i den anden side af tommelfingeren efter omgangens sidste maske (i overgangen mellem
tommelfingerens underside og overside). Masken der blev samlet op strikkes derefter sammen (2 r sammen) med den første m på
næste omg.
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På sidste omgang: Strik maskerne sammen 2 og 2 omgangen rundt. Klip garnet over og træk enden gennem de resterende m. Hæft
de løse ender.
EFTERBEHANDLING
Hvis du ønsker vanterne tættere og blødere, kan du kradse dem op. OBS! Vanterne på billedet er ikke kradset op.
Vask vanterne i varmt vand. Gnub kraftigt med sæbe så de bliver filtede. Skyl omhyggeligt. Centrifuger dem for at få det meste af
vandet ud. Når de er næsten tørre kradses de op med en hård børste, så bliver de rigtige tætte og uldne.
BRODERI
Broder ifølge tegningen med dobbelt garn på den ombukkede kant.

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.
Garnoplysning: info@jarbo.se Designer: Maja Karlsson, Järbo Garn Oversætter: Gitte Immerkær Foto: Bianca Brandon-Cox Reproduktion: Maja Karlsson

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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