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Halsen er lige så flot fra retsiden som med vrangsiden ud.

Mål

21 cm lang, 32 cm på det bredeste

Materialer

Garn
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Infinity Hearts Lily. Indeholder 70 % Bomuld, 30 % SW Merinould Løbelængde 50 g = ca. 100 m.

Garnforbrug

2 nøgler

Strikkefasthed: 18 masker pr. 10 cm.

Pinde: 40 cm rundpinde, 4,5 mm.

Eller den strikkepind du skal bruge for at opnå den rette strikkefasthed.

Du vil også få brug for en længere kabel, hvis du øger maskeantallet. Og muligvis en ekstra kabel,
hvor maskerne på forstykket kan "hvile", imens du strikker bagstykket færdig (når hver del skal
strikkes færdig separat).

Forkortelser

m = maske(r)

r = ret

vr = vrang

omg = omgang(e)

p = pinde

PM = placer maskemarkør

MM = Maskemarkør

gn = gange

RS = Retsiden

VS = Vrangsiden

arb = arbejdet

Sådan gør du
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Slå 69 m op på 4,5, 40 cm strikkepinde.

PM for at markere omg start.

Strik en omg ret.

 

Strik derefter hele halsen i dette mønster: 

Runde 1: *strik 2 r, 1 vr* - gentag for hele omg

Runde 2: strik ret hele omg 

Gentag Runde 1 og Runde 2 11 gn mer = 24 omg i alt. Runde 2 er sidste omg.

På næste omgang udtages der 3 m i en for at opretholde mønsteret på bagstykket, samtidig med at
du placerer MM for at markere af til sadelskuldre.

Sådan gør du: Brug venstre pind til at samle tråden op mellem 2 masker fra omgangen nedenunder,
saml tråden op forfra og strik masken 1 r i forreste maskeled, 1 r i bagerste maskeled, 1 r i forreste
maskeled = 3 m ud. Fortsæt med at strikke 13 m i mønster, PM, strik 6 m = skulderm, PM, strik 30 m,
PM, strik 6 m = anden skulder, PM, strik 14 m.

Du har nu markeret 30 m af til bagstykket og forstykket og 6 m for hver skulder = 72m

Sadelskulderudtagning:

Du fortsætter i det etablerede mønster hele tiden, over skuldrene og resten af ??halsen, samtidig
med at du tager ud FØR 1. og 3. markør og EFTER 2. og 4. markør.

Sådan gør du:  

FØR MÆRKET: 

Den nye maske drejes mod højre.

Brug venstre strikkepind til at samle tråden op mellem 2 masker fra omgangen nedenunder, saml
tråden op bagfra og strik masken ret i forreste maskeled.

EFTER MÆRKET: 

Den nye maske drejes mod venstre.



 

Brug venstre strikkepind til at samle tråden op mellem 2 masker fra omgangen nedenunder, saml
tråden op forfra og strik masken ret i bagerste maskeled.

Der tages alstå kun ind på bagstykket og forstykket, og antallet af skuldermasker forbliver det
samme. Fortsæt med udtagningerne i mønsteret. Tag ud som beskrevet på hver omg i alt 15 gange.
= 132 masker.

Strik næste omgang i mønster, mens skulder-m lukkes af.

= 60/60 masker til forstykke/bagstykke.

Nu strikkes forstykket og bagstykket separat således:

Bagstykket (brug en ekstra kabel/wire og lad maskerne til forstykket 'hvile' på det):

Klip tråden, fjern MM, flyt de resterende 31 m fra venstre pind over til højre pind og strik videre frem
og tilbage (NB! Hvis du har fulgt mønsteret korrekt, skal den første pind være runde 2 i mønster),
sådan her:

Pind 1 (VS): 

Hold garnet foran arbejdet, og løft den første m af som om du strikker den vrang, strik vrang indtil der
er 1 m tilbage, slut med 1 r. Vend.

Pind 2 (RS): Hold garnet foran arbejdet, og løft den første m af som om du strikker den vrang, *strik
1 vr, 2 r, gentag indtil der er 2 m tilbage, 1 vr, slut med 1 r. Vend

Gentag pind 1 og pind 2 14 gn til (eller flere gange, hvis du vil have en længere hals).

Strik pind 1 én gang til, vend.

Luk fra RS med retmasker.

Forstykket: 

Strik det samme som bagstykket, men start fra «Pind 1 (VS)».

Hæft tråden.

Vask og blok om ønsket.

Designet af: jillkarina (Jill Karina)  
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