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91723. STRIKKET OG HÆKLET BLONDEMØNSTRET TUNIKA
GARNKVALITET Alpacka Solo (100% Alpacka. Nøgle ca 50 g = 167 m)
STRIKKEFASTHED Ca 20 m og 28 p blondestrikning på p 4,5 = 10 x 10 cm
Ca 17 fm på hæklenål 4,5 = 10 cm
GARNALTERNATIV Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og facon kan variere ved andre typer garn)
STØRRELSER-DAME XS(S)M(L)XL(2XL)
STØRRELSER-EU 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
OVERVIDDE Ca 92 (95) 98 (101) 104 (107) cm
HEL LÆNGDE Ca 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm
ÆRMELÆNGDE Ca 45 (47) 49 (51) 53 (55) cm
GARNFORBRUG Ca 300 (300) 300 (350) 400 (450) g (fv 29107)
PINDE 4,5 mm
HÆKLENÅL 4,5 mm
FORKLARINGER
Strikket blondemønster:
P 1: 1 km *2 rm, 2 m vrang sammen, 1 omslag* 1 km
P 2: 1 km *2 rm, 2 vm* 1 km
P 3: 1 km *2 m ret sammen, 1 omslag, 2 vm* 1 km
P 4: 1 km *2 rm, 2vm* 1 km
Indtagninger og omslag på rets og almindelig rib på vrangs. Når blonden er færdig "bølger" den lidt og det skal den gøre. Det bliver
flot, når den sys/hækles sammen.
At lukke af i Icord: Slå 3 nye m op i begyndelsen af arb på denne måde: Strik en m men lad den blive på p og tag tråden gennem
løkken, som dannes af m, sno m og sæt den tilbage på venstre p, gør dette en gang til. Der er nu tre ekstra m på pinden. Strik 2 m,
strik de næste to m sammen i bagerste mb. Sæt disse tre strikkede m tilbage på venstre p. Strik 2 m og 2 m sm og så tilbage på
venstre p igen. Fortsæt på denne måde til du har 3 m tilbage, strik 1 m og tag 2 m sm, sæt disse m tilbage på p og luk de sidste to m
af "som sædvanligt". Icord-opskrift findes på Google.
Det er lige så godt at lukke af på sædvanlig måde, men ikke for stramt.
RYG
Slå 78 (82) 90 (98) 106 (114) m op på p 4 og strik 1 p vrang. Strik herefter ca 10 cm blondemønster (der skal dannes 13 "huller", du
vil forstå, hvad jeg mener efter nogle cm). Luk af i Icord eller på sædvanlig måde men ikke for stramt.
Hæklet del:
Fra retsiden hækles 78 (82) 90 (98) 106 (114) st i Icorden, den blondestrikkede del. Hækl yderligere 1 omg.
Omg 1: 3 lm, (= 1. st), 1 st i næste m, X 2 lm, spring over 2 m, 1 st i næste m X. Gentag X - X slut med 1 st i næste m.
Omg 2: 3 lm, (= 1. st), 1 st om næste lmb, X 1 st i næste m, 2 st om næste lmb X. Gentag X-X, slut med 1 st i næste m, 1 st omkring
næste m.
Omg 3: 3 lm, (= 1. st), X 3 st i næste m, spring over 2 m X. Gentag X-X, slut med 1 st i sidste m.
Omg 4: Fm hele omg. Hvis det skulle ske, at maskeantallet ikke stemmer nu, så er det på denne omg, du kan rette det til.
Gentag omg 1 - 4, 8 gange, 8 (10) 12 (14) 16 (18) gange eller så lang, du vil have din tunika.
Efter sidste "omg 4", hækles en fast omg mere.
OBS! Fra vrangsiden, saml 78 (82) 90 (98) 106 (114) m op i hver fm med pind 4,5 mm og strik blondestrikning igen. Strik 18 (20) 20
(22) 24 (26) cm. Luk af i Icord eller på sædvanlig måde, ikke for stramt.
FORSTYKKET
Strikkes og hækles som ryggen.
ÆRMER
Hækl skuldrene sammen fra vrangsiden, 12 (14) 16 (18) 20 (22) m på hver skulder.
OBS! Fra retsiden hækles 66 (66) 74 (82) 90 (98) fm om ærmegabet. Saml en m op i hver fm, fra vrangs med p 4,5.
Strik blondemønster på hele ærmet ca 45 (47) 49 (51) 53 (55) cm eller så lang, du vil have ærmet.
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MONTERING
Sy eller hækl sidesømme og ærmer sammen.
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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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