Version 1

91215. Poncho med hæklet detalje
GARNKVALITET Duo (100% Akryl. Fed ca 200 g = 312 m)
STØRRELSE XS-L(XL-2XL)
LÆNGDE Ca 46x85(60x100) cm. Målt fra hals, langs skulder og arm.
GARNFORBRUG Ca 285(425) g (fv 41024)
Ca 85(100) g (fv 41017)
Ca 85(100) g (fv 41010)
en rest fv 41025.
RUNDPIND Nr. 6
HÆKLENÅL Nr. 5.5
STRIKKEFASTHED Ca 24 m og 12 p i zig-zag på p nr. 6, 1 rapport i bredden x 1 rapport i højden = ca 15 cm x 6,5 cm. Hvis
strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde.
FORKLARINGER
Kantm: Første og sidste m strikkes ret på alle p.
Udt: Sæt lænken mellem to m op på venstre p og strik den drejet ret eller vrang som det passer på arb.
Oindt: 1 ret løst af, 1 ret, træk den løse m over den strikkede.
2 r sm: Strik 2 ret sammen i de forreste maskebuer.
Omslag: Slå om p.
Hækleforklaringer:
Lm: Knyt en løkke = 1. lm, stik nålen i løkken *slå om nålen og træk 1 m igennem løkken*, gentag fra *-* til det ønskede antal lm.
Km: Stik nålen i m fra forrige række, slå om nålen og træk 1 m igennem både m fra forrige række og m på nålen.
Fm: Stik nålen i m fra forrige række, slå om nålen og træk 1 m igennem (2 m på nålen), slå om nålen og træk 1 m igennem de 2 m på
nålen.
Stm: Slå om nålen, stik nålen i m fra forrige række, slå om nålen, træk 1 m igennem (3 m på nålen), slå om nålen og træk igennem
de 2 første m, slå igen om nålen og træk igennem de sidste 2 m.
Dbstm: Slå 2 gange om nålen, stik nålen i m fra forrige række, slå om nålen, træk 1 m igennem (4 m på nålen), slå om nålen og træk
igennem de 2 første m, slå igen om nålen og træk igennem de næste 2 m, slå igen om nålen og træk igennem de 2 sidste m.
Tdbstm: Slå 3 gange om nålen, stik nålen i m fra forrige række, slå om nålen, træk 1 m igennem (5 m på nålen), slå om nålen og
træk igennem de 2 første m i alt 4 gange.
STRIKKEFORKLARINGER
ZIG-ZAG MØNSTER
Mønsteret er delelig med 24 + 1 m.
1.p, retsiden: Fv 1 eller stribefv: 1 kantm, *1 r, 1 udt, 9 r, 1 oindt, 1 r, 2 r sm, 9 r, 1 udt*, gentag *-* yderligere 2(3) gange, afslut med 1
r, 1 kantm.
2.p: Fv 1 eller stribefv: 1 kantm, vrang indtil sidste m, 1 kantm.
3.-6.p: Fv 1 eller stribefv med mønster i zig-zag: Gentag 1.og 2.p, 2 gange.
7.-8.p: Fv 1 eller stribefv: Gentag 1.og 2.p.
9.p: Fv 1: Som 1.p.
10.p: Fv 1: Ret.
11.p: Fv 1: 1 kantm, **1 r, *1 omslag, 1 oindt*, gentag *-* yderligere 4 gange, 1 omslag**, gentag **-** yderligere 5(7) gange, afslut
med 1 r, 1 kantm.
12.p: Fv 1: Ret. Gentag rapportens 1.-12.p.
Se rapportens fv med mønster nedenfor.
DIAGRAM
Se diagram til mønster, strikkes i den enkelte zig-zag ABC (ABCD) og stribens fv, som beskrevet nedenfor.
Klip en tråd til hvert mønster i den enkelte fv på ca 3,20 m, så slipper du for at strikke fra et helt nøgle.
SKITSE

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: Jette Magnussen Foto: Lasse Åbom

Se zigzag ABC (ABCD) og hjælp til sammensyning af poncho, se også foto.
STRIBER med mønster
Lodret rapport (1.-12.p): Strik zig-zag mønster som beskrevet ovenfor. Strik samtidig striber- og mønster efter diagrammet i den
enkelte fv i zig-zag ABC (ABCD) således:
1.rapport: Fv 1
2.rapport: Fv 1. Strik samtidig mønster i zig-zag A+C (A+C) med fv 3.
3.rapport: Fv 1.
4.rapport: Stribe fv 2. Strik samtidig mønster i zig-zag B (B+D) med fv 3.
5.rapport: Fv 1.
6.rapport: Stribe fv 2. Strik samtidig mønster i zig-zag A+C (A+C) med fv 4.
7.rapport: Fv 1.
8.rapport: Stribe fv 2. Strik samtidig mønster i zig-zag B (B+D) med fv 3.
Herfra strikkes str forskelligt i længden:
Str XS-S-M-L:
9.rapport: Fv 1.
10.rapport: Fv 1. Strik samtidig mønster i zig-zag A+C med fv 3.
11.rapport: Fv 1.
Str (XL-2XL):
9.rapport: Fv 1.
10.rapport: Stribe fv 2. Strik samtidig mønster i zig-zag (B+D) med fv 4.
11.rapport: Fv 1.
12.rapport: Fv 1. Strik samtidig mønster i zig-zag (A+C) med fv 3.
13.rapport: Fv 1.
PONCHO
Strik 2 ens stykker. Læs hele opskriften inden du begynder, se også foto.
Slå 75 (99) m op på rundp 6 med fv 1 og strik frem og tilbage på p, strik 3 p r, 1.p = vrangsiden. Herefter strikkes zig-zag mønster
som beskrevet ovenfor. Gentag rapportens 1.-12.p i striber og samtidig mønster i rapporten efter diagrammet. Der strikkes i alt 11
(13) rapporter. OBS! Afslut 11 (13) rapport med 8.p fra vrangsiden. Strik herefter 3 p r fv 1. Luk af i ret fra vrangsiden.
HÆKLET INDSATS
Musling: Med hæklenål 5.5, sættes fv 4 til i zig-zag'ens indre spids i det strikkede i den 3.m før midterm og hækles således: 1.rk: 1
fm, 3 lm, spring 1 m over i det strikkede, 1 stm, 1 lm, 1 stm (= stm på hver side af midterm), 2 lm, spring 1 m over i det strikkede, 1 fm,
3 lm, spring 2 m over, 1 fm, vend.
2.rk: 2 lm, 1 dbstm om 2.lm-bue, 2 lm, (1 tdbstm+1 lm+1 tdbstm+1 lm+1 tdbstm) om næste lm-bue mellem stm, 2 lm, (1 dbstm+1
lm+1 dbstm) om lm-buen, spring 2 m over, 1 fm i næste m i det strikkede. Bryd garnet, men træk ikke tråden igennem m.
3.rk, skift til fv 3: Sæt garnet til med km, 3 lm, spring 2 m over, 1 fm i næste m i det strikkede, vend.
4.rk: *(1 lm+1 dbstm+1 lm+1 dbstm) om lm-buen*, gentag *-* om næste lm-bue, (1 lm+1 dbstm+1 lm+1 tdbstm+1 lm) om lm-buen, 1
tdbstm i den tdbstm i muslingens midte, (1 lm+1 tdbstm+1 lm+1 dbstm+1 lm) om næste lm-bue, *(1 dbstm+1 lm+1 dbstm+1 lm) om
næste lm-bue*, gentag *-*, spring 2 m over, 1 fm i næste m i det strikkede.
Bryd garnet og træk tråden igennem m.
Gentag muslingens 1.-4.rk yderligere 2 (3) gange i ponchoens indvendige spidser, se foto.
Mellem muslinger:
5.rk, skift til fv 2: Hækl (5 lm (= 1.stm+2 lm)+1 stm) i det strikkede i ponchoens ydre spids, *7 lm, 1 fm om muslingens 5.lm, hækl
yderligere 10 fm i henholdsvis stm og om lm af muslingen (= sidste fm om lm), 7 lm, (1 stm+2 lm+1 stm) i det strikkede i ponchoens
ydre spids*, gentag *-* yderligere 2 (3) gange, vend.
6.rk: 4 lm, 2 tdbstm om lm-buen, *(1 dbstm+1 lm+1 dbstm i 4.lm af lm-buen), 1 stm i 1.fm, 3 lm, spring 3 fm over, 1 fm i hver af de
næste 3 m, 3 lm, 1 stm i sidste fm, (1 stm+1 lm+1 stm i 4.lm af lm-buen), 3 tdbstm om lm-buen mellem de dbstm i ydre spids*, gentag
*-* yderligere 2 (3) gange, vend.
7.rk: 2 lm (= 1.stm), 1 stm i hver m samt 2 stm om de to lm-buer med 3 lm = 57 (75) stm, vend med 1 lm.
8.rk: 57 (75) fm.
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MONTERING
Læg stykkerne på de angivne mål mellem to fugtige håndklæder og lad tørre. Læg herefter de strikkede stykker vrang mod vrang
således: Læg den hæklede bort på stykke 2, til den strikkede langside på stykke 1. Placer borten ved zig-zag'ens indre spids, lige
efter kanten i ret. Se skitse. Hækl stykkerne sammen med fm i ponchoens bredde 45 (60) cm (= ca 7 (9) rapport) fra kanten og ind, så
der bliver en synlig søm fra retsiden. OBS! Vær opmærksom på sømmen ikke trækker eller buler ved sammenhækling. Rest ca 34
cm til halshul. Hækl ponchoens anden side på samme måde, blot spejlvendt, på denne måde dannes spids for og bag og halshul i
midten, se skitsen.
Halskant: Med rundp 6, strikkes 90 (94) m op langs halskanten fra retsiden, strik rundt i omg. 1.omg strikkes vr, herefter skiftevis *1
omg r, 1 omg vr*, gentag *-* yderligere 4 gange. Luk af i ret, ikke for fast.
Kant forneden: Med rundp 6, strikkes 130 (154) m op fra retsiden, langs kanten af ponchoens ene langside. Strik frem og tilbage. 1.p
= ret fra vrangsiden. Strik herefter 1 p r. Luk af i ret på næste p fra vrangsiden, ikke for fast.
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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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